
DEPARTAMENT D’ANGLÈS

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ A L’ETAPA DE  SEGON DE
BATXILLERAT

La nota final de l’alumne/a serà producte de diverses proves i tasques:
proves parcials, un examen final trimestral escrit, proves orals, l’ús de la
llengua, els hàbits de feina, l’actitud i participació a classe i l’ús del
material. L’avaluació és contínua i els continguts s’aniran acumulant al llarg
del curs, per tant, cada examen inclourà continguts tractats anteriorment.

Més concretament, els criteris de qualificació per superar l’assignatura són:

● Nota dels exàmens finals escrits: 70%
En el cas que es realitzin dues proves escrites durant l’avaluació, la primera comptarà un 30% i la
darrera (examen final de l’avaluació) comptarà un 40%.
En el cas que es realitzin tres proves escrites durant l’avaluació, la primera i la segona comptaran

un 15%, mentre que la prova final comptarà un 40%.

A la 3a avaluació els exàmens que es facin comptaran el mateix, i es farà mitjana.
● Avaluació de la destresa oral de l'alumnat (proves orals, exposicions, intervencions orals,

vídeos, etc): 20%
● Hàbits de feina  (presencial i a distància, si escau), ús del material, participació, i actitud

vers l’assignatura. : 10%
La nota final de la 3a avaluació serà el 60% de la nota final de l’assignatura. La 1a

representarà un 20% i la 2a avaluació un 20%.

Hi haurà una lectura obligatòria que es podrà avaluar mitjançant diverses proves:
una prova final escrita, un examen oral, exercicis i/o un treball per lliurar.

Es donarà  la possibilitat de presentar una lectura opcional per pujar la nota final fins a un
punt només als alumnes que hagin fet totes les tasques obligatòries durant tot el curs i que no
tinguin més de cinc faltes sense justificar a la nostra assignatura. El llibre ha de ser en versió original,
no una adaptació. Per tal d’aplicar la puntuació obtinguda del llibre opcional, l’alumnat haurà d’haver
lliurat les feines i tornat el llibre si pertany al centre com a data límit el 31 de maig del curs escolar. Si
no torna el llibre, es podrà baixar la nota de l’alumne en l’apartat d’actitud i feina, per falta de cura
del material. Finalment, si un alumne tot i haver realitzat el treball optatiu, no ha assolit els objectius
mínims dels continguts del curs actual, haurà de realitzar una prova oral sobre la lectura opcional. Es
demanarà una fiança de 5 euros en concepte de préstec de llibre, que es tornarà quan l'alumne torni
el llibre.

Quant a l’apartat d’hàbits de feina, si l’alumne no lliura una redacció obligatòria, la nota
d’aquest apartat serà suspès.

Si es detecten plagis en qualsevol feina escrita es qualificarà amb un 0, i l’alumne/a no tindrà
l’opció de repetir la feina.

Recuperació de 2n Bat:
Si  un alumne/a no ha superat l’assignatura d’anglès de 2n Bat del curs en què està

matriculat (2n Bat) en la convocatòria ordinària de juny, haurà de recuperar-la a la
convocatòria extraordinària de finals de juny/principis juliol.



Recuperació de matèries pendents (2n Bat):

Els alumnes que cursin 2n de Batxillerat i tinguin l'anglès de 1r Batxillerat suspès
recuperaran l'assignatura aprovant la primera i segona avaluació del curs actual, ja que si
aconsegueixen assolir els objectius del curs actual, automàticament hauran assolit els del
curs anterior.  La nota d’aquesta segona avaluació serà la nota final de la matèria pendent. Si
no és així, tindran un examen de recuperació de pendents abans de juny. Si encara així
l’alumne/a  no aprova la matèria, com a última oportunitat, tindrà un examen de
recuperació de pendents a la convocatòria extraordinària de finals de juny/principis juliol.
L’examen de recuperació de matèries pendents representarà el 100 % de la nota final del
curs anterior.

EN EL MOMENT EN QUÈ ENTRI EN VIGOR EL REAL DECRET DE MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL MITJANÇANT EL QUAL SE SUPRIMEIX L’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA, LA NOTA FINAL
DE L’ALUMNE/A  PASSARÀ A SER NOMÉS LA DE L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA EN EL MES DE JUNY.

Cal recordar que:
S’avisarà el pare, la mare, tutor o tutora quan, de forma continuada, l’alumne/a no

faci els deures o no porti i respecti el material (llibres de text i de lectura, llibreta, fitxes...). La
plataforma del GESTIB serà l’eina d’avís, tot i que també es podrà contactar amb la família via mail o
telefònicament.


