CURS 2017/2018

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: LLENGÜES ESTRANGERES
ASSIGNATURA:
FRANCÈS
NIVELL: ESO 3r
1- AVALUACIÓ DURANT ELS CURS
a) Distribució dels continguts per avaluacions.
1a Avaluació: Les unitats 4 del temari
2a Avaluació: Les unitats 5 del temari
3a Avaluació: Les unitats 6 del temari
NOTA: el professor/a pot incrementar aquest temari en funció de
les necessitats del grup, sempre dins el marge del seu currículum.
b) Què s'avaluarà i com?
QUÈ?

COM?

%
damunt
la nota

ACTITUD:
El professorat recollirà informació suficient 10
-Feina diària a casa i a sobre aquests aspectes per tal de poder-los
classe.
avaluar.
-Assistència i puntualitat.
-Portar diàriament els estris
de treball.
-Complir normes d'aula
El quadern de l'alumne ha d'incloure una 10
portada de cada unitat i l'índex de la
mateixa,les explicacions gramaticals i el
vocabulari que indiqui el professor. També els
Quadern .Fotocòpies i altre exercicis de pràctica que el professor mani.
material.
També l'alumne ha de treballar les fotocòpies
i altra material complementari que el
professor.
r.
Es projectaran al menys tres pel.lícules al 20
Treballs
sobre
llarg del curs. L'alumnat haurà de treballar
pel.lícules/cançons i altres.
els aspectes que d'aquestes mani el
Llibres/documents
de
professor. També s'avaluaran altres treballs
lectura.
diversos.
Proves
escrites
i
orals:competència
en
producció i comprensió i oral
i escrita.
Proves
de
continguts
gramaticals i lèxic.

Una per unitat del temari, en cas que la 50
unitat sigui molt densa es poden fer dues
proves a criteri del professor.
Pel caràcter acumulatiu de la matèria, cada
prova inclourà aspectes de vocabulari i
gramàtica de les unitats anteriors.

QUÈ?

COM?

Projectes

%
damunt
la nota
10

NOTA: el professor/a pot canviar els percentatges sobre cada
apartat si, en funció de l'alumnat del grup, sigui convenient. El
professor/a avisarà l'alumnat d'aquest fet.
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.
En casos excepcionals i a criteri del professor , es podrà fer un examen
final al juny.
d) Obtenció de la qualificació final ( JUNY)
La qualificació final de juny és conseqüència 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.
2- AVALUACIÓ DE PENDENTS
Què s'avaluarà i com?
QUÈ?

COM?

Examen dels mínims exigibles de tot el
temari.

Prova escrita

%
damunt
la nota
100

Nota important: El francès de 2n de l' ESO també es podrà recuperar amb
una nota de 6 a la primera avaluació de 3r o amb una nota de 5 a la segona
avaluació de 3r.
3- AVALUACIÓ AL SETEMBRE
Què s'avaluarà i com?
QUÈ?

COM?

%
damunt
la nota
10

Lliurament de la feina d'estiu

Es tendrà en compte com a complement de la
nota de la prova escrita.

Prova escrita

Examen del mínims exigibles de tot el temari

QUALIFICACIÓ FINAL

La suma de les dues notes

90

