CURS 2017/2018

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT:LLENGÜES ESTRANGERES
ASSIGNATURA: ANGLÈS

NIVELL: ESO 4t

1- AVALUACIÓ DURANT ELS CURS
a) Què s'avaluarà i com?

QUÈ?

Expressió escrita (writing)

COM?

%
damunt
la nota

A cada avaluació es farà una prova específica 30,00%
de redacció. Per aprovar l'assignatura caldrà
obtenir el 50% de la puntuació en aquesta
prova

El professorat recollirà informació suficient
sobre
aquests
aspectes,
però 10%
Assistència i puntualitat
quantitativament ja es puntuen a altres
Actitud, participació i feina a
caselles. La correcció dels exercicis de
classe i a casa
pràctica serà exclusivament responsabilitat
dels alumnes.
Anglès oral

Proves escrites

Participació oral a classe i proves específiques
de conversa entre alumnes o entre alumne i 10%
professor/a
Inclouen exercicis i activitats diverses en el 50,00%
que l'alumne/a ha de demostrar el seu
coneixement i domini de la gramàtica i el
vocabulari, així com de comprensió lectora i
auditiva. Pel caràcter acumulatiu de la
matèria, cada prova inclourà aspectes de
vocabulari i gramàtica de les unitats anteriors

Important:
1. Per aprovar l'assignatura l'alumne ha de tenir al menys una puntuació del 50%
de la prova de “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.

c) Com es recuperaran les avaluacions?
No es faran proves específiques de recuperació. Cada avaluació 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.

d) Obtenció de la qualificació final ( JUNY)
La qualificació final de juny es desprèn de la nota de les tres avaluacions i de
l'evolució positiva o negativa de l'alumnat durant el curs, ja que la matèria és
clarament acumulativa. Es valorarà especialment si la trajectòria i rendiment
acadèmic de l'alumne han estat ascendents o descendents. També s'ha d'haver
obtingut un 50% de la nota de writing (redacció).
Cap alumne podrà aprovar l'assignatura si no aprova la tercera avaluació.

2- AVALUACIÓ DE PENDENTS
Què s'avaluarà i com?

QUÈ?
Prova escrita

COM?

%
damunt
la nota
100

Examen dels mínims exigibles de tot el temari.

Important: L'anglès de 3r d'ESO també es podrà recuperar aprovant la
segona avaluació de 4rt.
3- AVALUACIÓ AL SETEMBRE
Què s'avaluarà i com?

Examen dels mínims exigibles de tot el
temari.
100%
Prova escrita

