CRITERIS I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ D’ANGLÈS
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CURS 2017-2018
CRITERIS
El currículum de primera llengua estrangera de l’educació secundària obligatòria es presenta organitzat en quatre
blocs que detallen les característiques específiques del procés d’ensenyament-aprenentatge de la matèria:
Bloc 1. Comprensió de textos orals.
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció.
Bloc 3. Comprensió de textos escrits.
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció.
Cada bloc està dividit en tres apartats: continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables.
Els continguts mínims de l’àrea d’anglès es troben a la pàgina web de l’institut ( www.iessantanyi.cat) per a
qualsevol consulta.

PROCEDIMENTS
Què farem?
•

Cada unitat del llibre i del workbook. Totes les destreses: speaking, listening, writing, reading, grammar and
vocabulary. Aspectes socioculturals. Competències claus.

•

Una lectura al llarg del curs.

•

Com a mínim un examen d'unitats a cada avaluació i un examen d'expressió escrita que pot estar inclòs
dins altres exàmens.

•

Una redacció de cada unitat.

•

Examen/s, activitats i/o projectes relacionats amb el llibre de lectura.

•

Examen oral a cada avaluació.

Serà obligatori:
Dur al dia els deures i la correcció dels exercicis.
Com qualificarem?
70% exàmens (orals, escrits, llibre de lectura, redaccions, etc…)
20% feina a casa i a classe (és obligatori tenir una carpeta d’anelles/folder).
10% actitud i participació.
•

Què s’inclou dins el 70% de la nota?

Es faran proves escrites i una prova oral per avaluació. Per tal de poder aprovar l'assignatura els alumnes hauran
d'obtenir com a mínim un 4 de mitjana d'aquestes proves.
•

Què s’inclou dins el 20% de la nota?

Les redaccions, tota la feina del quadern i totes les activitats relacionades amb el llibre de lectura (les quals poden
estar incloses als exàmens de les distintes unitats al llarg del curs). NO s'acceptarà cap redacció fora de plaç.
El quadern ha d'estar sempre net i clar. Tots els exercicis que el professorat digui que han de fer al quadern hi han
de ser. Serà revisat periòdicament pel professorat mitjançant el full d'avaluació del quadern. L'alumne ha de fer tots
els deures que demani el professorat i ésser responsable de corregir-los a classe.
•

Què s’inclou dins el 10% de la nota?

L' actitud ha de ser sempre respectuosa amb el professorat i els companys. També ha de ser participativa.
La qualificació de l'avaluació s’obtindrà sumant la nota dels tres apartats.

Per ésser avaluat positivament els alumnes no poden obtenir un 0 a cap dels apartats anteriors (per exemple, un
alumne amb un 8 als exàmens suspendrà l'avaluació si té un 0 en qualsevol dels altres apartats). Tanmateix,
tampoc no es podrà deixar en blanc a l'examen cap apartat (Reading, Writing, Listening i Grammar i Use of
English ).
Es recorda que cada avaluació inclou la matèria estudiada anteriorment, ja que l'avaluació és contínua.
A final de curs es tindran en compte tots els aspectes avaluables de l’assignatura. No promocionarà un alumne que
només aprovi qualque examen a final de curs. La nota final en el butlletí és el reflex de tot un any no només del
darrer trimestre o darrer mes.

MATERIAL
•

Llibre de text: New Action 2 (Workbook i Student’s book).

•

Bolígrafs, llapis i goma.

•

Carpeta d’anelles/folder (és obligatòria i serà avaluada. Si no la tenen tindran un 0 de l’apartat de feina).

•

Lectura obligatòria: Cathy’s Dreams, Julie Hart, ed. Burlington.

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA A LA CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE
Per recuperar l'assignatura, l'alumnat s'ha de presentar a l'examen de setembre i ha de lliurar la feina encomanada.
La qualificació final serà el resultat global obtingut de la valoració de l’evolució de l’alumne o alumna durant el curs,
l’avaluació de les activitats de recuperació i el resultat de la prova extraordinària.
Criteris de qualificació Setembre
Examen de setembre: 60%
Qualificació de juny: 30%
Feina d’estiu: 10%

ASSIGNATURA PENDENT A L’ESO
PLA DE SEGUIMENT
Durant el primer i segon trimestre ja es treballen els continguts mínims del curs anterior, per tant, no hi haurà feina
obligatòria per lliurar.
Si algun alumne està interessat en treballar aquests continguts pot demanar activitats extres al seu professor que
s’encarregarà de proveir-les, corregir-les i aclarir dubtes en els horaris establerts per a l’efecte.
En cas que l'alumne tingui la matèria pendent del curs anterior, es considerarà que està recuperat si al final de la 2ª
avaluació té aprovada l'assignatura del curs actual.
En cas que l'alumne no hagi recuperat l'assignatura al final de la segona avaluació del curs actual, s’haurà de
presentar a l’examen de pendents del mes d’abril.
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