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     PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 

 

Tant les destresses (speaking, listening, reading, writing) com l’ús de la llengua 

(grammar and vocabulary), i les competències clau seran treballades amb les unitats 

del llibre i el workbook. Es farà un examen de cada unitat i una redacció per cada 

unitat. 

 

També es treballarà un llibre de lectura al llarg del curs i es farà un examen escrit del 

llibre. 

 

El quadern d’activitats i llibreta seran revisats amb freqüència a l’aula i podran ser 

revisats, de ser necessari, al final de cada trimestre. L’aprenentatge autònom i la 

participació activa en classe també s’avaluaran. 

 

    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

 - Competències orals: 30% 

1) Listening: 15% 

2) Speaking: 15% 

 

- Competències escrites: 50% 

3) Reading: 15% 

4) Writing: 15% 

5) Grammar and Vocabulary: 20% 

 

- Actitut: 20% 

Es valorarà el treball diari a classe, implicació en la matèria, la participació i una 

correcta actitud durant les classes. 

 

    NOTA FINAL DE CURS: 

 

Per calcular la nota final de juny, donat que l’avaluació és continua, les últimes 

avaluacions tindran més pes que la primera. Per això, realitzarem una mitjana 

ponderada de les tres avaluacions, on la primera valdrà un 20%, la segona, un 30% i 

la tercera un 50%. 

 

PENDENTS 

 

  -Recuperació de pendents: Al ser 1 ESO no es pertinent recuperar pendents del curs anterior. 

 



MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Tenint en compte les necessitats educatives que podem trobar en el nostre alumnat, 

s’organitzaran els continguts d’una manera diferent a l’establerta amb caràcter general 

i una metodologia i material específics per poder aconseguir els objectius i 

competències bàsiques de l’etapa. 

 

Els criteris de qualificació en aquests casos seran els següents: 

- Examen escrit (grammar & vocabulary): 60% 

- Actitud: 40% 
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     PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 

 

Tant les destresses (speaking, listening, reading, writing) com l’ús de la llengua 

(grammar and vocabulary), i les competències clau seran treballades amb les unitats 

del workbook. Es farà un examen de cada unitat. 

 

El quadern d’activitats i llibreta seran revisats amb freqüència a l’aula i podran ser 

revisats, de ser necessari, al final de cada trimestre. L’aprenentatge autònom i la 

participació activa en classe també s’avaluaran. 

 

    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

 - Competències orals: 20% 

1) Listening: 10% 

2) Speaking: 10% 

 

- Competències escrites: 60% 

3) Reading: 15% 

4) Writing: 15% 

5) Grammar and Vocabulary: 30% 

 

- Actitut: 20% 

Es valorarà el treball diari a classe, implicació en la matèria, la participació i una 

correcta actitud durant les classes. 

 

    NOTA FINAL DE CURS: 

 

Per calcular la nota final de juny, donat que l’avaluació és continua, les últimes 

avaluacions tindran més pes que la primera. Per això, realitzarem una mitjana 

ponderada de les tres avaluacions, on la primera valdrà un 20%, la segona, un 30% i la 

tercera un 50%. 
 

PENDENTS 

 

- Recuperació de pendents: l’alumnat amb l’assignatura pendent aprovarà el curs anterior 

si aprova la primera avaluació del curs actual. En cas que no aprove, haurà de fer una 

recuperació al febrer. Aquesta serà una prova de continguts mínims i, per aquesta raó, 

la nota serà “apte” (5) o “no apte” (menys de 5). 
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     PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 

 

Tant les destresses (speaking, listening, reading, writing) com l’ús de la llengua 

(grammar and vocabulary), i les competències clau seran treballades amb les unitats 

del llibre i el workbook. Es farà un examen de cada unitat i una redacció per cada unitat. 

 

També es treballarà un llibre de lectura al llarg del curs i es farà un examen escrit del 

llibre. 

 

El quadern d’activitats i llibreta seran revisats amb freqüència a l’aula i podran ser 

revisats, de ser necessari, al final de cada trimestre. L’aprenentatge autònom i la 

participació activa en classe també s’avaluaran. 

 

    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

 - Competències orals: 30% 

1) Listening: 15% 

2) Speaking: 15% 

 

- Competències escrites: 60% 

3) Reading: 15% 

4) Writing: 15% 

5) Grammar and Vocabulary: 30% 

 

- Actitut: 10% 

Es valorarà el treball diari a classe, implicació en la matèria, la participació i una 

correcta actitud durant les classes. 

 

    NOTA FINAL DE CURS: 

 

Per calcular la nota final de juny, donat que l’avaluació és continua, les últimes 

avaluacions tindran més pes que la primera. Per això, realitzarem una mitjana 

ponderada de les tres avaluacions, on la primera valdrà un 20%, la segona, un 30% i la 

tercera un 50%. 

 

PENDENTS 

 

- Recuperació de pendents: l’alumnat amb l’assignatura pendent aprovarà el curs anterior 

si aprova la primera avaluació del curs actual. En cas que no aprove, haurà de fer una 

recuperació al febrer. Aquesta serà una prova de continguts mínims i, per aquesta raó, 

la nota serà “apte” (5) o “no apte” (menys de 5). 



MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Tenint en compte les necessitats educatives que podem trobar en el nostre alumnat, 

s’organitzaran els continguts d’una manera diferent a l’establerta amb caràcter general i 

una metodologia i material específics per poder aconseguir els objectius i competències 

bàsiques de l’etapa. 

 

Els criteris de qualificació en aquests casos seran els següents: 

- Examen escrit (grammar & vocabulary): 80% 

- Actitud: 20% 
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     PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 

 

El continguts de la matèria es treballaran amb presentacions / explicacions del 

professor i la posterior realització de fitxes d’activitats on plasmaran allò aprés. Es 

farà un examen de cada unitat i un treball/projecte en cada unitat. Pel que fa al 

treball/projecte, es valorarà la capacitat de buscar i seleccionar informació, l’expressió 

escrita i la capacitat d’exposar públicament, el format, i la capacitat d’emetre judicis 

de valor i defensar argumentacions. 

 

Les fitxes d’activitats i llibreta seran revisats amb freqüència a l’aula i podran ser 

revisats, de ser necessari, al final de cada trimestre. L’aprenentatge autònom i la 

participació activa en classe també s’avaluaran. 

 

    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

 - Exàmens: 30% 

 

 - Treballs / projectes: 40% 

 

- Actitut: 30% 

Es valorarà el treball diari a classe, implicació en la matèria, la participació i una 

correcta actitud durant les classes.  

 

    RECUPERACIÓ: 

 

En cas de no arribar a una mitjana de 5 amb les tres avaluacions, l’alumnat tindrà dret 

a una prova final on s’examinarà únicament dels continguts de les avaluacions no 

superades. La nota d’aquesta prova serà apte (5) o no apte. En casos concrets, com 

alumnes que no arriben malgrat el seu esforç i treball o alumnes que no treballen de 

cap manera, el criteri de la professora es tindrà en compte a l’hora de la mitjana de les 

notes, podent variar degut al seu propi criteri pel treball vist a classe. 

 

 


