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Criteris de qualificació ESO

Amb l'objectiu de recollir informació de forma sistemàtica i el més objectiva possible, es faran 
dos tipus de proves durant cada avaluació.

• 30%: 1 prova de gramàtica (15%) i vocabulari (15%) a cada avaluació
• 60%: 1 prova de skills (READING, WRITING, LISTENING, SPEAKING) a cada
avaluació: 15% cada habilitat.
• 10% comportament, actitud cap a la matèria, assistència, puntualitat, deures,
treballs...

Els exàmens de Pèrdua d'avaluació continua i els de setembre seran escrits, de tipus estructural-
comunicatiu, i els criteris per qualificar-los tindran com a base tant la comprensió per part de l’alumnat 
de les estructures estudiades al llarg del curs, com la seva expressió en anglès escrit, més o menys 
correcte, d’acord amb el corresponent curs o nivell.

Per poder aprovar aquests exàmens es demanarà que es dominin els objectius mínims, es a dir, que els 
coneixements de l’assignatura per part de l’alumne/a li permetin passar al curs superior amb un mínim 
de garantia de poder assimilar l’aprenentatge.

Durant el curs es podran realitzar exàmens a cada avaluació per aquells alumnes que hagin superar el 
50% de faltes.

http://www.jmthomas.com/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=7
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Criteris de qualificació Batxillerat

1r Batxillerat

Per a la qualificació trimestral dels continguts avaluables esmentats a l´anterior

apartat es ponderarà de la següent forma:

o 40%: una prova de GRAMMAR and VOCABULARY al final de cada

avaluació.

o 60%: una prova de SPEAKING, LISTENING, WRITING, READING al final

de cada avaluació.

 Prova de reading : 15%

 Prova de listening : 15%

 Prova de writing: 10% + 5% redaccions entregades a classe.

 Prova de speaking 10% + 5% ús d'anglès a classe.

2n Batxillerat

Al llarg de la primera avaluació, ens concentrarem en l´estudi de la gramàtica. Una 
vegada finalitzada la primera avaluació, els alumnes s'hauran d'examinar d´aquesta 
matèria. La nota de l'examen no farà mitjana, si no que és obligatori aprovar per a 
superar l'assignatura. Hi haurà convocatòries a cada avaluació per a aquells alumnes 
que hagin de recuperar. Una vegada l´alumne hagi aprovat aquest examen, la nota de 
cada avaluació serà el resultat de la següent ponderació:

· 2a i 3a AVALUACIÓ: es treballarà el vocabulari, word formation, reading i writing
de cada unitat. A més de practicar la fonètica de cara a selectivitat.

- 50% pels exàmens fets a cada trimestre.

http://www.jmthomas.com/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=7
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Distribució de continguts a la prova:

-30 % vocabulari

-30% Comprensió lectora

-40% Expressió escrita

- 40% Exàmens model selectivitat

- 10% Assistència a classe, feines, redaccions, actitud envers la matèria...
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