
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT ANGLÉS CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A CAROLA DÍAZ MÁRQUEZ

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

ANGLÉS

NIVELL/S 1º BATXILLERAT GRUP/S HUMANÍSTIC

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

El procediment d’avaluació es divideix en les tres avaluacions i s’avalua de manera continua. Al ser 
avaluació continua els percentatges de les avaluacions són: 20% a la primera avaluació, 30% a la 
segona avaluació i un 50% a la tercera avaluació, ja que a l’última es posen en pràctica els continguts 
de tot l’any. La nota final de cada avaluació s’arrodoneix amb decimals iguals o superiors a '5, criteri 
el qual també s’aplicarà a l’hora de posar la nota particular de cada avaluació. Així doncs, dins de 
cadascuna d’aquestes avaluacions, es seguiran els percentatges següents:

- 70% Competència escrita:
o 20% Reading
o 20% Writing
o 15% Grammar
o 15% Vocabulary

- 20% Competència oral
o 10% Listening
o 10% Speaking

- 10% Actitud (en aquest apartat es tenen en compte aspectes com la puntualitat, participació a 
classe, interès per l’assignatura, deures etc.)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

El professorat del Departament d’Anglés prepararà les proves extraordinàries en acabar el curs. El 
llibre de lectura queda exclós d'aquesta prova, la qual no tindrà part oral i es basarà en els temes 
treballats al llarg del curs. La nota màxima serà «apte» (5) «no apte» (menys de 5)

PENDENTS
No és el cas.



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT ANGLÉS CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A CAROLA DÍAZ MÁRQUEZ

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

ANGLÉS

NIVELL/S QUART GRUP/S PR4

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

El procediment d’avaluació es divideix en les tres avaluacions i s’avalua de manera continua. Al ser
avaluació continua els percentatges de les avaluacions són: 20% a la primera avaluació, 30% a la
segona avaluació i un 50% a la  tercera avaluació, ja que a l’última es posen en pràctica els
continguts de tot l’any. La nota final de cada avaluació s’arrodoneix amb decimals iguals o
superiors a '5, criteri aquest últim que també s’aplicarà a l’hora de posar la nota particular de cada
avaluació. Així doncs, dins de cadascuna d’aquestes avaluacions es seguiran els percentatges
següents:

- 60% Competència escrita
o 15% Reading
o 15% Writing
o 15% Grammar
o 15% Vocabulary

- 20% Competència oral
o 10% Listening
o 10% Speaking

- 20% Actitud (en aquest apartat es tenen en compte aspectes com la puntualitat, participació 
a classe, interès per l’assignatura, etc.)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL
NO HI HA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA

Si un alumne/a aprova la primera avaluació del curs següent al suspès, es considerarà la possibilitat 
de donar-li el curs suspès per aprovat. En cas contrari, es farà un examen de recuperació. Si al final 
aprovara el curs que es troba cursant, se li aprovaria automàticament l'anterior. Aquesta és una 
prova de mínims, per tant la nota serà “apte” (5), “no apte” (menys de 5)

PENDENTS



FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMENT ANGLÉS CURS 2022 / 23

PROFESSOR/A CAROLA DÍAZ MÁRQUEZ

ASSIGNATURA/ 
ASSIGNATURES

ANGLÉS

NIVELL/S 3º ESO GRUP/S B, C

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

El procediment d’avaluació es divideix en les tres avaluacions i s’avalua de manera continua. Al ser
avaluació continua els percentatges de les avaluacions són: 20% a la primera avaluació,  30% a la
segona avaluació i un 50% a la tercera avaluació, ja que a l’última es posen en pràctica els continguts
de tot l’any. La nota final de cada avaluació s’arrodoneix amb decimals iguals o superiors a '5, criteri
aquest últim que també s’aplicarà a l’hora de posar la nota particular de cada avaluació. Així doncs,
dins de cadascuna d’aquestes avaluacions es seguiran els percentatges següents:

- 60% Competència escrita
o 15% Reading
o 15% Writing
o 15% Grammar
o 15% Vocabulary

- 30% Competència oral
o 15% Listening
o 15% Speaking

- 10% Actitud (en aquest apartat es tenen en compte aspectes com la puntualitat, participació a 
classe, interès per l’assignatura, deures etc.)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL
NO HI HA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA

PENDENTS
Si un alumne/a aprova la primera avaluació del curs següent al suspès, es considerarà la possibilitat 
de donar-li el curs suspès per aprovat. En cas contrari, es farà un examen de recuperació. Si al final 
aprovara el curs que es troba cursant, se li aprovaria automàticament l'anterior. Aquesta és una 
prova de mínims, per tant la nota serà “apte” (5), “no apte” (menys de 5)




