
DEPARTAMENT D’ANGLÈS

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ A FORMACIÓ
PROFESSIONAL BÀSICA 1 i 2

La nota final de l’alumne/a serà producte de diverses proves i tasques:
projectes, activitats variades, realització i superació de proves orals i/o
escrites, els hàbits de feina (treball diari realitzat tant a l’aula com a casa,
presentació adequada dels treballs demanats), l’ús de la llengua anglesa,
tractament adequat del material proporcionat pel professorat, l’actitud i

participació activa dins l’aula. Més concretament, els criteris de qualificació són els següents:

� Assistència, actitud i comportament: 20%

� Hàbits de feina, cura i ordre del material, participació en classe (i de manera

virtual, si escau),  i ús de la llengua: 60%

� Realització de projectes, avaluació d’activitats obligatòries, proves orals i/o

escrites:

� 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%.

Estratègies d’avaluació:

Poden ser de diversos tipus en funció de les característiques del grup, però en qualsevol cas
será fonamental:

-L’observació sistemática que el professorat realitzarà del treball desenvolupat per l’alumne.

-El contrast entre els objectius plantejats i el grau de destreses, coneixements i habilitats adquirides.

-La participació de l’alumnat en el procés d’ensenyament aprenentatge a través de l’autoavaluació
individual, a classe i de manera virtual, si escau.

-La motivació, la disposició, l’esforç, el progrès… i altres aspectes d’origen actitudinal seran també
importants a tenir en compte durant l’avaluació.

-L’assitència a classe serà fonamental.

-Presentació del material treballat a classe i a casa.

Recuperació:

Si un alumne/a no ha superat l’assignatura d’anglès del curs en què està matriculat en la
convocatòria ordinària de juny, haurà de fer un examen escrit que representarà el 100% de la nota
final.

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...). L’avís mitjançant la
plataforma del GESTIB serà l’eina d’avís, tot i que també es podrà contactar amb la família via mail o
telefònicament.


