
 

CRITERIS  D’AVALUACIÓ  

 

- Un 80% de la nota valorarà l’assoliment de les diferents competències 

lingüístiques dels alumnes mitjançant proves de READING, USE OF ENGLISH 

(Vocabulary and Grammar), LISTENING, WRITING i SPEAKING. 

 

- Un 10% de la nota valorarà el treball del alumnes tant a l’aula com a casa. En 

aquest apartat es valorarà la presentació i puntualitat en l’entrega de treballs i la 

participació activa dels alumnes a classe. 

 

- Un 10% de la nota valorarà l’actitud dels alumnes envers l’assignatura, els 

companys , els professors i els materials. També es valorarà en aquest apartat  

la participació i assistència tant a classe com a les diferents activitats que l’escola 

organitza. 

 

Per aprovar l’assignatura els alumnes necessiten un 5 o una nota superior. 

- Per arrodonir la nota sense decimal es tindrà en compte el treball, l’actitud i la 
participació de l’alumne durant el trimestre. 

 
-  Aquest arrodoniment serà de 0’1 fins a 0’5 a l’alça o a la baixa 

 

Es seguirà el sistema d’avaluació continua.  

Els alumnes aprovaran l’assignatura en qualsevol d’aquests supòsits: 

- Aproven totes les avaluacions 

- Aproven la mitja de les 3 avaluacions 

- Aproven la 3ª avaluació 

- Aproven l’examen final al juny 

 

 

• Només hauran de fer l’examen final els alumnes que tinguin la mitja de les tres 

avaluacions suspesa i no aprovin la 3ª avaluació. La resta hauran de fer una 

prova que servirà per arrodonir la seva nota final. 

 

• Aquests criteris s’aplicaran als escenaris A i B del pla de contingència pel 

COVID 19.  

 

• A l’escenari C els mateixos criteris però amb el següents percentatges: 
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- Un 60% de la nota valorarà l’assoliment de les diferents competències 

lingüístiques dels alumnes mitjançant proves de READING, USE OF ENGLISH 

(Vocabulary and Grammar), LISTENING, WRITING i SPEAKING. 

 

- Un 20% de la nota valorarà el treball del alumnes a casa. En aquest apartat es 

valorarà la presentació i puntualitat en l’entrega de treballs i la participació activa 

dels alumnes a classe online. 

 

- Un 20% de la nota valorarà l’actitud dels alumnes envers l’assignatura, els 

companys , els professors i els materials. També es valorarà en aquest apartat  

la participació i assistència a classe online. 

 


