
 10.  CRITERIS  QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 
 10.1. Criteris de qualificació 

 Per a  2n ESO  cada avaluació seran: 

 35%  ACTIVITATS  ESCRITES  :  Coneixement  de  la  llengua  i  el  seu  ús.  En  aquest  apartat 

 comptaran  els  treballs  i  les  proves  escrites,  en  definitiva  totes  les  aportacions  escrites  que 

 vagin amb nota. La llibreta també comptarà en aquest apartat. 

 25%  ACTIVITATS  ORALS:  Escoltar,  llegir,  parlar  i  conversar.  En  aquest  apartat  comptaran 

 els  Hörverständnis,  Sprechen,  l’ús  i  comprensió  de  la  llengua  alemanya  a  classe  i  també 

 als possibles projectes o presentacions. 

 30%  FEINES:  En  aquest  apartat  comptarà  la  feina  que  es  fa  al  Classroom  el  dia  que  anem 

 a la sala d’ordinadors i els deures per a casa que es proposin a classe 

 10%  ACTITUD:  el  comportament  (no  interrompre,  no  passar  la  classe  parlant  amb  els 

 companys),  la  puntualitat,  el  tenir  i  portar  el  material  necessari,  la  participació  EN 

 ALEMANY i l’actitud envers l’assignatura els companys i la professora. 

 Per a  4t ESO  cada avaluació seran: 

 45%  ACTIVITATS  ESCRITES  :  Coneixement  de  la  llengua  i  el  seu  ús.  En  aquest  apartat 

 comptaran  els  treballs  i/o  projectes  lliurats  en  paper  o  per  Classroom  i  les  proves  escrites, 

 en  definitiva  totes  les  aportacions  escrites  amb  nota.  La  llibreta  també  comptarà  en  aquest 

 apartat. 

 35%  ACTIVITATS  ORALS:  Escoltar,  llegir,  parlar  i  conversar.  En  aquest  apartat  comptaran 

 els  Hörverständnis,  Sprechen,  l’ús  i  comprensió  de  la  llengua  alemanya  a  classe  i  també 

 als possibles projectes o presentacions. 

 20%  PARTICIPACIÓ/LLIURAMENT  FEINES:  En  aquest  apartat  comptarà  si  es  fa  la  feina 

 (a  classe  i/o  deures  i  al  Classroom),  el  comportament  (no  interrompre,  no  passar  la  classe 

 parlant  amb  els  companys),  la  puntualitat,  el  tenir  i  portar  el  material  necessari,  la 

 participació EN ALEMANY i l’actitud envers l’assignatura els companys i les professores. 
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 Per a  Batxillerat  cada avaluació seran: 

 40%  ACTIVITATS  ESCRITES  :  Coneixement  de  la  llengua  i  el  seu  ús.  En  aquest  apartat 

 comptaran  els  treballs  i/o  projectes  lliurats  tant  en  paper  com  per  Classroom,  i  les  proves 

 escrites, en definitiva totes les aportacions escrites amb nota. 

 40%  PART  ORAL:  Escoltar,  llegir,  parlar  i  conversar.  En  aquest  apartat  comptaran  els 

 Hörverstandnis,  Sprechen,  l’ús  i  comprensió  de  la  llengua  alemanya  a  classe  i  també  als 

 possibles projectes o presentacions. 

 20%  PARTICIPACIÓ/LLIURAMENT  FEINES:  En  aquest  apartat  comptarà  la  feina  feta  (a 

 classe  i/o  deures,  així  com  online  mitjançant  el  Classroom);  el  comportament  (no 

 interrompre,  no  passar  la  classe  parlant  amb  els  companys  o  fent  feines  d’altres 

 assignatures),  la  puntualitat,  el  tenir  i  portar  el  material  necessari,  la  participació  EN 

 ALEMANY i l’actitud envers l’assignatura, els companys i la professora. 

 ACLARIMENTS PER A TOTS ELS CURSOS  : 
 De  manera  voluntària  l’alumnat  podrà  llegir  una  lectura  optativa  adequada  al  seu  nivell  en 

 cada  avaluació  i  realitzarà  una  feina  relacionada  amb  la  lectura  triada.  La  nota  rebuda 

 s’afegirà  a  la  nota  final  de  l’avaluació,  essent  com  a  màxim  1  punt  de  la  nota  final  de 

 l’avaluació.  Aquest  treball  es  podrà  lliurar  fins  a  15  dies  abans  del  lliurament  de  notes  de 

 cada  avaluació  . 
 Si  el  dia  de  realització  o  lliurament  físic  de  qualsevol  prova  avaluable  (els  lliuraments 

 on-line  es  poden  fer  igual)  l’alumnat  no  pot  acudir  a  classe:  realitzarà  la  prova  o  lliurarà  la 

 feina el primer dia que torni a tenir classe sense cap excepció. 

 Per  a  calcular  la  NOTA  FINAL  del  curs,  la  tercera  avaluació  tindrà  un  major  pes  donat  que 

 es  tracta  d’AVALUACIÓ  CONTÍNUA  i  es  calcularà  de  la  següent  manera:  50%  de  la  nota 

 final  serà  la  nota  de  la  3a.  Avaluació  ,  mentre  que  tant  la  1a  com  la  2a  Avaluacions 
 comptaran  un  25%  cadascuna.  Cal  especificar  en  aquest  punt  que  com  les  notes  del 

 GESTIB  són  notes  rodones,  l’arrodoniment  de  les  qualificacions  es  farà  a  partir  de  0,75  (un 

 4,75  serà  un  5,  un  4,70  serà  un  4)  i  per  fer  el  càlcul  de  la  nota  final  del  curs  es  faran  servir 

 les notes reals de cada avaluació no les arrodonides del GESTIB. 
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