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Full informatiu - Anglès (ESO) 
Àmbit lingüístic.  

    
Criteris d’avaluació 

Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés 
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció: 
 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=701354  
 
Eines d’avaluació 

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte els diferents àmbits i les seves 
corresponents competències bàsiques. Cadascuna d’aquestes tindrà el següent pes: 
 

• Comprensió oral: 15% 
• Expressió oral: 20% 
• Comprensió lectora : 15% 
• Expressió escrita: 20% 
• Competència literària: 15% 
• Competència actitudinal i plurilingüe:15% 

 
Cada trimestre es faran dos projectes, un individual i un altre grupal per avaluar 
l’expressió oral o qualsevol altre destresa implicada, així com la competència digital en 
cas de treballar amb un suport tic; una o dues proves competencials que valoraran 
la comprensió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita; també hi podem incloure 
exercicis pràctics de lèxic i gramàtica. La competència literària es treballa els 
trimestres on hi ha llibre de lectura, normalment basat en un clàssic de la literatura 
anglosaxona, i consta d’una prova de comprensió (80%) i les activitats o tasca 
proposada (20%). El percentatge d’aquesta es reparteix entre la resta de ítems 
avaluatius el trimestre que no es fa. Finalment l’ús de l’anglès, l’interès, el respecte i 
el treball a classe, així com els deures i el dossier determinaran la nota de la 
competència actitudinal i plurilingüe. 
 
Les redaccions de cada unitat fetes a casa com deures son obligatòries i la seva 
nota formarà part de l’expressió escrita. 
 
La nota final serà la mitjana ponderada. 
 
Les competències digital i social i personal son consensuades amb la resta de 
departaments. 
 
Especificitats per a grups Flexibles 

Aquests grups treballen amb el llibre de text i el quadernet de exercicis adaptats. Es 
segueix un ritme de treball més pausat pel tal que els continguts associats a cada 
competència queden assolits. 
 
Els alumnes amb un P.I. seguiran materials adaptats a les seves necessitats.  
 
Criteris de superació de curs 

S’ha d’arribar als mínims de cada competència: la qualificació serà de 2. 
 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354%20
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354%20
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Sistema de recuperació 

 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs  

Si un alumne suspèn un trimestre però aprova el següent, aquell queda aprovat. 
 
Criteris de recuperació extraordinària 

S’haurà de lliurar un dossier (40%) i superar una prova competencial (60%). 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Quan es superi un curs superior al suspès, aquell quedarà aprovat. 
 
Normativa 

Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945 
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol – DOGC núm. 7659 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum

