
DEPARTAMENT DE FRANCÈS

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ A L’ESO
(LOMQUE) (2n ESO, 4t ESO)

La nota final de l’alumne/a serà producte de diverses proves i tasques: proves escrites,
proves orals, els hàbits de feina (treball diari realitzat tant a l’aula com a casa), l’ús del
material (tractament dels llibres de text i de lectura, la llibreta, etc.) i l’actitud i participació
dins l’aula. L’avaluació és contínua i cada examen inclourà continguts tractats anteriorment
durant el curs. Més concretament, els criteris de qualificació són els següents:

- Exàmens escrits i orals: 50 %
- Hàbits de feina: 30 %
- Actitud: 20%

La nota de la 3a avaluació serà el 60% de la nota final de l’assignatura. La 1a avaluació
comptarà un 20% i la 2ª un 20%.

Hi haurà una lectura optativa adaptada a cada nivell que es treballarà ambs els alumnes
que vulguin pujar nota (com a màxim 1 punt per trimestre i només per aquells alumnes que
hagin treballat de manera continua i hagin presentat totes les tasques )i es podrà avaluar
mitjançant diverses proves: una prova final escrita, un examen oral, exercicis i/o un treball
per lliurar. Els alumnes nadius podran triar un llibre del seu gust (amb el vist i plau del
professor) per poder pujar nota.

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.

Seguint 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 passa a ser
només la de l’avaluació ordinària del mes de juny.

Recuperació de matèries pendents (de cursos anteriors)

L'alumnat que tingui la matèria de francès de l'any anterior suspesa, podrà recuperar la
matèria fent unes fitxes de recuperació obligatòries. La nota final serà aquella que s'obtingui
de les fitxes obligàtories (s’especificarà la puntuació de cada exercici).

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.


