
   
    

 
                              CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGÜA ANGLESA. 
      

    CURS 2020-2O21 1r ESO. 

 

En aquesta assignatura es preten reforçar l´ús de les habilitats necessaries per a  
dominar una llengua extrangera, així como dominar les diferents estructures 

gramaticals bàsiques  a fi de millorar la redacció de textos en llengua anglesa. Es 

potenciarà també la millora de la capacitat oral i comunicativa en llengua anglesa, 
emprant  el vocabulari i les formes verbals adequades en cada situació comunicativa. 

     

L'avaluació de l'assignatura de llengua anglesa és contínua, per tant les avaluacions es 

recuperaran automàticament en aprovar la següent avaluació. 

 
Com a criteri general de qualificació s'especifica el percentatge que conforma la nota 

final d'avaluació seguint el següent barem: 

 
   80% Continguts 

   20% Activitats de Classroom i actitud. 

 

Es valorarà el nivell de continguts amb nota numèrica de l'1 al 10. 
 

L'avaluació de continguts adquirits es realitzarà mitjançant proves orals i escrites 

(comprensió: oral, escrita; expressió: oral i escrita; gramàtica i vocabulari) per a 
mostrar les destreses de l'alumne tant en comprensió com producció oral i escrita i 

s’aportarà a l'alumne el 80% de la nota. 

 

L'avaluació de les activitats de Classroom i actitud reflectirà un 20% de la nota final. 
Aquest 20% comprendrà: 

 

* Procediments (15%): 
 

    - Activitats diverses amb nota numèrica enviades per Classroom i observacions del 

treball realitzat en classe. 
 

    - Les tasques enviades a través de Classroom  que no siguin lliurades en la data  

 

establerta no es corregiran i es qualificaran de manera negativa. 

        -En el cas del lliurament de les tasques en format fotografía, aquestes han d’estar   

ben presentades. S’ha de tenir cura de la bona orientació, lluminostat, claderat. En cas 

que la fotografía no complesqui qualsevol dels requisits NO ES CORREGIRÀ. 

     -Les activitats s’ hauran de presentar en el format demanat pel professor, en cas con-

trari es penalitzarà la tasca llevant 0,5 de la nota. 

 

 
 

 



   
 

 
 

 

 

 
*Actitud (5%): 

     - Lliurament de treballs en la data establerta i amb el format adequat. 

       - Acudir a classe amb el material necessari. 

     -Correcte compliment de les normes establertes per la COVID. 

 

Aquells alumnes que no hagin assolit els objectius de la darrera avaluació o si la seva 

nota mitjana és inferior a 7 hauran de presentar-se a l'avaluació global de l'assignatura. 

En aquesta avaluació estaran subjectes a avaluació tots els continguts vists durant el 

curs. 

 

 

 
 



   
    

 
                              CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGÜA ANGLESA. 
      

    CURS 2020-2O21 2n ESO. 

 

En aquesta assignatura es preten reforçar l´ús de les habilitats necessaries per a  
dominar una llengua extrangera, així como dominar les diferents estructures 

gramaticals bàsiques  a fi de millorar la redacció de textos en llengua anglesa. Es 

potenciarà també la millora de la capacitat oral i comunicativa en llengua anglesa, 

emprant  el vocabulari i les formes verbals adequades en cada situació comunicativa. 

 
     

L'avaluació de l'assignatura de llengua anglesa és contínua, per tant les avaluacions es 

recuperaran automàticament en aprovar la següent avaluació. 
 

Com a criteri general de qualificació s'especifica el percentatge que conforma la nota 

final d'avaluació seguint el següent barem: 
 

   80% Continguts 

   20% Activitats de Classroom i actitud. 

 
Es valorarà el nivell de continguts amb nota numèrica de l'1 al 10. 

 

L'avaluació de continguts adquirits es realitzarà mitjançant proves orals i escrites 
(comprensió: oral, escrita; expressió: oral i escrita; gramàtica i vocabulari) per a 

mostrar les destreses de l'alumne tant en comprensió com producció oral i escrita i 

s’aportarà a l'alumne el 80% de la nota. 

 
L'avaluació de les activitats de Classroom i actitud reflectirà un 20% de la nota final. 

Aquest 20% comprendrà: 

 
* Procediments (15%): 

 

    - Activitats diverses amb nota numèrica enviades per Classroom i observacions del 
treball realitzat en classe. 

 

    - Les tasques enviades a través de Classroom  que no siguin lliurades en la data  

 
establerta no es corregiran i es qualificaran de manera negativa. 

        -En el cas del lliurament de les tasques en format fotografía, aquestes han d’estar   

ben presentades. S’ha de tenir cura de la bona orientació, lluminostat, claderat. En cas 

que la fotografía no complesqui qualsevol dels requisits NO ES CORREGIRÀ. 

     -Les activitats s’ hauran de presentar en el format demanat pel professor, en cas con-

trari es penalitzarà la tasca llevant 0,5 de la nota. 

 
 

 



   
 

 
 

 

 

*Actitud (5%): 

     - Lliurament de treballs en la data establerta i amb el format adequat. 

       - Acudir a classe amb el material necessari. 

     -Correcte compliment de les normes establertes per la COVID. 

 

Aquells alumnes que no hagin assolit els objectius de la darrera avaluació o si la seva 

nota mitjana és inferior a 7 hauran de presentar-se a l'avaluació global de l'assignatura. 

En aquesta avaluació estaran subjectes a avaluació tots els continguts vists durant el 

curs. 

 

Recuperació de cursos anteriors. 

- Es seguirà el protocol del pla de recuperació d’alumnes amb assignatures pendents 
establert al centre. 

- Es presentaran a l’alumne els objectius i continguts mínims que ha d’assolir per su-
perar l’assignatura. Es programaran tutories per aclarir dubtes.  L’examen de recu-

peració (convocatòries extraordinàries febrer/juny/setembre) inclourà preguntes 

basades en el treball de recuperació realitzat. 

- El centre establirà la data de l’examen de recuperació. 

 
 



    

 

           
 

      CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGÜA ANGLESA 
 

     CURS 2020-21  

 

     TERCER D'ESO 
 
En aquesta assignatura es preten reforçar l´ús de les habilitats necessaries per a  

dominar una llengua extrangera, així com dominar les diferents estructures 

gramaticals bàsiques  a fi de millorar la redacció de textos en llengua anglesa. Es 
potenciarà també la millora de la capacitat oral i comunicativa en llengua anglesa, 

emprant  el vocabulari i les formes verbals adequades en cada situació comunicativa. 

 
L'avaluació de l'assignatura de llengüa anglesa és contínua, per tant les avaluacions es 

recuperaran automàticament en aprovar la següent avaluació. 

 
Com a criteri general d'avaluació s'especifica el percentatge que conforma la nota final 

d'avaluació seguint el següent barem: 

     

   80% Continguts 
   20% Activitats de Classroom i actitud 

 

Es valorarà el nivell de continguts amb nota numèrica de l'1 al 10. 
 

L'avaluació de continguts adquirits es realitzarà mitjançant proves orals i escrites 

(comprensió: oral i escrita, expressió: oral i escrita, grmàtica i 

vocabulari) per a mostrar les destreses de l'alumne tant en comprensió com 
producció oral i escrita i s'aportarà a l'alumne el 80% de la nota. 

 

L'avaluació de les activitats de Classroom i actitud reflectirà un 20% de la nota final. 
Aquest 20% comprendrà: 

 

* Procediments ( 15%): 
 

 Activitats diverses amb nota numèrica enviades per Classroom i 

observacions del treball realitzat en classe. 

 Les tasques enviades a través de Classroom que no siguin lliurades en 
la data establerta no es corregiran i es qualificaran de manera 

negativa. 

 En el cas del lliurament de les tasques en format fotografía, aquestes 
han d'estar ben presentades. S'ha de tenir cura de la bona orientació, 

lluminositat, claredat. En cas que la fotografía no complesqui 

qualsevol dels requisits NO ES CORREGIRÀ. 
 Les activitats s'hauran de presentar en el format demanat pel 

professor, en cas contrari es penalitzarà la tasca llevant 0,5 de la 

nota. 



 
 

        *Actitud (5%): 

                 - Lliurament de treballs en la data establerta i amb el format adequat. 

            - Acudir a classe amb el material necessari. 
 

            - Correcte compliment de les normes establertes per la COVID.   

        

Aquells alumnes que no hagin assolit els objectius de la darrera avaluació o si la        

seva nota mitjana és inferior a 7 hauran de presentar-se a l'avaluació global de 
l'assignatura. En aquesta avaluació estaran subjectes a avaluació tots els continguts 

vists durant el curs. 

 

Recuperació de cursos anteriors. 

- Es seguirà el protocol del pla de recuperació d’alumnes amb assignatures pendents 
establert al centre. 

- Es presentaran a l’alumne els objectius i continguts mínims que ha d’assolir per 

superar l’assignatura. Es programaran tutories per aclarir dubtes.  L’examen de 
recuperació (convocatòries extraordinàries febrer/juny/setembre) inclourà 

preguntes basades en el treball de recuperació realitzat. 

- El centre establirà la data de l’examen de recuperació. 

 

 

      

 

 

 



    

 

           
 

      CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGÜA ANGLESA 
 

     CURS 2020-21  

 

     QUART D'ESO 
 
En aquesta assignatura es preten reforçar l´ús de les habilitats necessaries per a  

dominar una llengua extrangera, així com dominar les diferents estructures 

gramaticals bàsiques  a fi de millorar la redacció de textos en llengua anglesa. Es 
potenciarà també la millora de la capacitat oral i comunicativa en llengua anglesa, 

emprant  el vocabulari i les formes verbals adequades en cada situació comunicativa. 

 
L'avaluació de l'assignatura de llengüa anglesa és contínua, per tant les avaluacions es 

recuperaran automàticament en aprovar la següent avaluació. 

 
Com a criteri general d'avaluació s'especifica el percentatge que conforma la nota final 

d'avaluació seguint el següent barem: 

     

   80% Continguts 
   20% Activitats de Classroom i actitud 

 

Es valorarà el nivell de continguts amb nota numèrica de l'1 al 10. 
 

L'avaluació de continguts adquirits es realitzarà mitjançant proves orals i escrites 

(comprensió: oral i escrita, expressió: oral i escrita, grmàtica i 

vocabulari) per a mostrar les destreses de l'alumne tant en comprensió com 
producció oral i escrita i s'aportarà a l'alumne el 80% de la nota. 

 

L'avaluació de les activitats de Classroom i actitud reflectirà un 20% de la nota final. 
Aquest 20% comprendrà: 

 

* Procediments ( 15%): 
 

 Activitats diverses amb nota numèrica enviades per Classroom i 

observacions del treball realitzat en classe. 

 Les tasques enviades a través de Classroom que no siguin lliurades en 
la data establerta no es corregiran i es qualificaran de manera 

negativa. 

 En el cas del lliurament de les tasques en format fotografía, aquestes 
han d'estar ben presentades. S'ha de tenir cura de la bona orientació, 

lluminositat, claredat. En cas que la fotografía no complesqui 

qualsevol dels requisits NO ES CORREGIRÀ. 
 Les activitats s'hauran de presentar en el format demanat pel 

professor, en cas contrari es penalitzarà la tasca llevant 0,5 de la 

nota. 



 
 

        *Actitud (5%): 

                 - Lliurament de treballs en la data establerta i amb el format adequat. 

            - Acudir a classe amb el material necessari. 
 

            - Correcte compliment de les normes establertes per la COVID.   

 

Recuperació de cursos anteriors. 

- Es seguirà el protocol del pla de recuperació d’alumnes amb assignatures pendents 

establert al centre. 

- Es presentaran a l’alumne els objectius i continguts mínims que ha d’assolir per 

superar l’assignatura. Es programaran tutories per aclarir dubtes.  L’examen de 

recuperació (convocatòries extraordinàries febrer/juny/setembre) inclourà 
preguntes basades en el treball de recuperació realitzat. 

- El centre establirà la data de l’examen de recuperació. 

 

 

      

 

 
 



   
    

 

                              CRITERIS D’AVALUACIÓ LLENGÜA ANGLESA. 
      

    CURS 2020-2O21 

 
     

L'avaluació de l'assignatura de llengua anglesa és contínua, per tant les avaluacions es 
recuperaran automàticament en aprovar la següent avaluació. 

 

Com a criteri general de qualificació s'especifica el percentatge que conforma la nota 

final d'avaluació seguint el següent barem: 

 
   80% Continguts 

   20% Activitats de Classroom i actitud. 

 

Es valorarà el nivell de continguts amb nota numèrica de l'1 al 10. 

 

L'avaluació de continguts adquirits es realitzarà mitjançant proves orals i escrites 
(comprensió: oral, escrita; expressió: oral i escrita; gramàtica i vocabulari) per a 

mostrar les destreses de l'alumne tant en comprensió com producció oral i escrita i 

s’aportarà a l'alumne el 80% de la nota. 

 

L'avaluació de les activitats de Classroom i actitud reflectirà un 20% de la nota final. 
Aquest 20% comprendrà: 

 

* Procediments (15%): 

 

    - Activitats diverses amb nota numèrica enviades per Classroom i observacions del 
treball realitzat en classe. 

 

    - Les tasques enviades a través de Classroom  que no siguin lliurades en la data  

 

establerta no es corregiran i es qualificaran de manera negativa. 

        -En el cas del lliurament de les tasques en format fotografía, aquestes han d’estar   

ben presentades. S’ha de tenir cura de la bona orientació, lluminostat, claderat. En cas 

que la fotografía no complesqui qualsevol dels requisits NO ES CORREGIRÀ. 

     -Les activitats s’ hauran de presentar en el format demanat pel professor, en cas con-

trari es penalitzarà la tasca llevant 0,5 de la nota. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



   
*Actitud (5%): 

     - Lliurament de treballs en la data establerta i amb el format adequat. 

       - Acudir a classe amb el material necessari. 

     -Correcte compliment de les normes establertes per la COVID. 

 

Aquells alumnes que no hagin assolit els objectius de la darrera avaluació hauran de 

presentar-se a l'avaluació global de l'assignatura. En aquesta avaluació estaran 

subjectes a avaluació tots els continguts vists durant el curs. 

 

Recuperació de cursos anteriors. 

- Es seguirà el protocol del pla de recuperació d’alumnes amb assignatures pendents 

establert al centre. 

- Es presentaran a l’alumne els objectius i continguts mínims que ha d’assolir per su-

perar l’assignatura. Es programaran tutories per aclarir dubtes.  L’examen de recu-

peració (convocatòries extraordinàries febrer/juny/setembre) inclourà preguntes 

basades en el treball de recuperació realitzat. 

- El centre establirà la data de l’examen de recuperació. 

 
 



   
    

 
                              CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGÜA ALEMANYA. 
      

     CURS 2020-2O21 

 

En aquesta assignatura es preten reforçar l´ús de les habilitats necessaries per a  
dominar una llengua extrangera, així como dominar les diferents estructures 

gramaticals bàsiques  a fi de millorar la redacció de textos en llengua anglesa. Es 

potenciarà també la millora de la capacitat oral i comunicativa en llengua anglesa, 

emprant  el vocabulari i les formes verbals adequades en cada situació comunicativa. 

 
    

L'avaluació de l'assignatura de llengua alemanya és contínua, per tant les avaluacions 

es recuperaran automàticament en aprovar la següent avaluació. 
 

Com a criteri general de qualificació s'especifica el percentatge que conforma la nota 

final d'avaluació seguint el següent barem: 
 

   80% Continguts 

   20% Activitats de Classroom i actitud. 

 
Es valorarà el nivell de continguts amb nota numèrica de l'1 al 10. 

 

L'avaluació de continguts adquirits es realitzarà mitjançant proves orals i escrites 
(comprensió: oral, escrita; expressió: oral i escrita; gramàtica i vocabulari) per a 

mostrar les destreses de l'alumne tant en comprensió com producció oral i escrita i 

s’aportarà a l'alumne el 80% de la nota. 

 
L'avaluació de les activitats de Classroom i actitud reflectirà un 20% de la nota final. 

Aquest 20% comprendrà: 

 
* Procediments (15%): 

 

    - Activitats diverses amb nota numèrica enviades per Classroom i observacions del 
treball realitzat en classe. 

 

    - Les tasques enviades a través de Classroom  que no siguin lliurades en la data 

 
establerta no es corregiran i es qualificaran de manera negativa. 

        -En el cas del lliurament de les tasques en format fotografía, aquestes han d’estar   

ben presentades. S’ha de tenir cura de la bona orientació, lluminostat, claderat. En cas 

que la fotografía no complesqui qualsevol dels requisits NO ES CORREGIRÀ. 

     -Les activitats s’ hauran de presentar en el format demanat pel professor, en cas con-

trari es penalitzarà la tasca llevant 0,5 de la nota. 

 
 

 



   
 

 
 

 

 

*Actitud (5%): 

     - Lliurament de treballs en la data establerta i amb el format adequat. 

       - Acudir a classe amb el material necessari. 

 -Correcte compliment de les normes establertes per la COVID. 

 

Aquells alumnes que no hagin assolit els objectius de la darrera avaluació o si la seva 

nota mitjana és inferior a 7 hauran de presentar-se a l'avaluació global de l'assignatura. 

En aquesta avaluació estaran subjectes a avaluació tots els continguts vists durant el 

curs. 

 

Recuperació de cursos anteriors (només alumnes de 3r) 

- Es seguirà el protocol del pla de recuperació d’alumnes amb assignatures pendents 
establert al centre. 

- Es presentaran a l’alumne els objectius i continguts mínims que ha d’assolir per su-
perar l’assignatura. Es programaran tutories per aclarir dubtes.  L’examen de recu-

peració (convocatòries extraordinàries febrer/juny/setembre) inclourà preguntes 

basades en el treball de recuperació realitzat. 

- El centre establirà la data de l’examen de recuperació. 

 
 



   
    

 
                              CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGÜA ALEMANYA. 
      

     CURS 2020-2O21 

 

En aquesta assignatura es preten reforçar l´ús de les habilitats necessaries per a  
dominar una llengua extrangera, així como dominar les diferents estructures 

gramaticals bàsiques  a fi de millorar la redacció de textos en llengua anglesa. Es 

potenciarà també la millora de la capacitat oral i comunicativa en llengua anglesa, 

emprant  el vocabulari i les formes verbals adequades en cada situació comunicativa. 

 
     

L'avaluació de l'assignatura de llengua alemanya és contínua, per tant les avaluacions 

es recuperaran automàticament en aprovar la següent avaluació. 

 
Com a criteri general de qualificació s'especifica el percentatge que conforma la nota 

final d'avaluació seguint el següent barem: 

 
   80% Continguts 

   20% Activitats de Classroom i actitud. 

 

Es valorarà el nivell de continguts amb nota numèrica de l'1 al 10. 
 

L'avaluació de continguts adquirits es realitzarà mitjançant proves orals i escrites 

(comprensió: oral, escrita; expressió: oral i escrita; gramàtica i vocabulari) per a 
mostrar les destreses de l'alumne tant en comprensió com producció oral i escrita i 

s’aportarà a l'alumne el 80% de la nota. 

 
L'avaluació de les activitats de Classroom i actitud reflectirà un 20% de la nota final. 

Aquest 20% comprendrà: 

 

* Procediments (15%): 
 

    - Activitats diverses amb nota numèrica enviades per Classroom i observacions del 

treball realitzat en classe. 
 

    - Les tasques enviades a través de Classroom  que no siguin lliurades en la data 

 
establerta no es corregiran i es qualificaran de manera negativa. 

        -En el cas del lliurament de les tasques en format fotografía, aquestes han d’estar   

ben presentades. S’ha de tenir cura de la bona orientació, lluminostat, claderat. En cas 

que la fotografía no complesqui qualsevol dels requisits NO ES CORREGIRÀ. 

     -Les activitats s’ hauran de presentar en el format demanat pel professor, en cas con-

trari es penalitzarà la tasca llevant 0,5 de la nota. 

 

 
 

 



   
 

 
 

 

 

 
*Actitud (5%): 

     - Lliurament de treballs en la data establerta i amb el format adequat. 

       - Acudir a classe amb el material necessari. 

 -Correcte compliment de les normes establertes per la COVID. 

 

 

Recuperació de cursos anteriors (només alumnes de 4t) 

- Es seguirà el protocol del pla de recuperació d’alumnes amb assignatures pendents 
establert al centre. 

- Es presentaran a l’alumne els objectius i continguts mínims que ha d’assolir per su-
perar l’assignatura. Es programaran tutories per aclarir dubtes.  L’examen de recu-

peració (convocatòries extraordinàries febrer/juny/setembre) inclourà preguntes 

basades en el treball de recuperació realitzat. 

- El centre establirà la data de l’examen de recuperació. 

 
 


