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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

LLENGÜES ESTRANGERES

Assignatura

Anglès avançat

Nivell

2n d'ESO

MATERIAL

Advanced Real English 2 de l'editoral Burlington
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Projectes

10%

Anglès, feina i participació: Participació a classe, implicació en tots tipus d'interaccions orals,
així com en les diverses activitats i treballs en grup. Es revisarà el quadern, que ha d'incloure
apunts, vocabulari i diferents tipus d'exercicis segons les instruccions donades per
professor/a. Es farà un seguiment de la seva feina diària.

10%

Exercici de writing (redacció). A cada avaluació, es farà una prova específica de redacció, al Primer i segon trimestres:
marge de la prova escrita general. Important: cal una puntuació del 50% d'aquesta prova per 20%
aprovar l'assignatura.
Tercer trimestre: 30%
Gramàtica, vocabulari i comprensió oral i escrita. Inclourà un exercici de comprensió oral
(listening) i escrita (reading). Pel caràcter acumulatiu de la matèria, cada prova inclourà
aspectes de vocabulari i gramàtica treballats des del principi.

Primer i segon trimestres:
60%
Tercer trimestre: 50%

Obtenció de la qualificació final de juny
L'avaluació és contínua, cap alumne podrà recuperar l'assignatura si no té aprovada la tercera avaluació. Cal haver
obtingut un 50% de la nota de writing (redacció).

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Liurament de la feina d'estiu: Es tendrà en compte com a complement de la nota de la prova
escrita, si supera els continguts mínims del seu nivell.
Prova escrita: Examen del mínims exigibles de tot el temari.

100%

REMARQUES
Important:
1. Per aprovar l'assignatura l'alumne ha de tenir al menys una puntuació del 50% de la prova del "writing".
2. És imprescindible tenir el material de treball ordenat i al dia.
3. Per aprovar l'examen els alumnes no podran deixar cap apartat en blanc del test.
4. Per aprovar l'assignatura l'alumne ha d'haver aprovat la tercera avaluació.
Com es recuperen les avaluacions?
No es faran proves específiques de recuperació. Cada alumne recupera o suspèn l'anterior. La nota de cada avaluació
apareguda a l'informe de notes es converteix automàticament en la nota global de tot el curs fins a la data en qüestió.
Avaluació de pendents:
Prova escrita. Examen dels mínims exigibles de tot el temari. 100%.
Important: l'anglès de 1r d'ESO es podrà recuperar aprovant la segona avaluació de 2n.
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