
DEPARTAMENT D’ANGLÉS - 3ª AVALUACIÓ  
 
 
CONTINGUTS MÍNIMS:  
 
1 ESO : Unitats de la 1-6  
2 ESO : Unitats de la 1-6 
3 ESO: Unitats de la 1-7  
4 ESO: Móduls del 1-5  
1 Batxillerat: Unitats de la 1-6  
2 Batxillerat: Unitats de la 1-6 + Proves PAU.  
 
No s’avançará més matèria i ens dedicarem a repassar continguts de la 1ª y 2ª Av. Per a 
aquells/es alumnes que tinguen la 1ª y 2ª Av molt suspeses, se’ls pot proposar un plan de 
recuperació de eixes avaluacions. 
 
 
METODOLOGIA I QUALIFICACIÓ TREBALL TERCER TRIMESTRE  
 
 

SEGUIMENT DEL TREBALL  

1. Treball Seguiment setmanal de deures per Aula 
Virtual. Valoració qualitativa i quantitativa. 

2. Comunicació amb l’alumnat 
per videoconferència,xat, 
correu... 

Valoració qualitativa. 

3. Qüestionaris 
Autocorregibles  

Son autocorregibles en Aula Virtual. Nota 
numérica. Obligatoris. 

4. Tasques Avaluables: 
projectes, redaccions, audios, 
videos 

Presentació per Aula Virtual amb termini de 
lliurament. Nota numérica. De carácter 
obligatori. 

5. Exàmens Per Aula Virtual. Similars als qüestionaris, 
disponibles durant un període limitat de 
temps. Obligatoris.  

6. Treballs Extra, d’Ampliació Lectures, projectes, redaccions, etc de 
carácter voluntari. Per pujar nota en 
l’Avaluació Final. 

 
 
 
 
 
 



La Nota de l’Avaluació s’obtindrà de la següent manera: 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 1 Treball (deures) 4 Tasques 

Avaluables 
3 Qüestionaris 
5 Exámens 

2 Comunicació  
amb alumnat 

1-4 ESO 30% 30% 30% 10% 

Batxillerat 30% 30% 30% 10%  

Cicles 30% 30% 30% 10%  

     

 
 

AVALUACIÓ FINAL 
 

Criteri per establir la nota final de l'assignatura 
 
Seguint la  Resolució del 4 de maig de la Secretaria Autonómica d’Educació i Formació Professional 
per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació a desenrollar durant el tercer trimestre del 
curs 2019-20 i l’inici del curs 2020-21, davant de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19  
 

pel que fa  a l’Avaluació Final, 
 
“Els equips docents tindran en compte en l'avaluació final i en la determinació de les qualificacions de 
l'alumnat els aspectes següents: 
 
-Avaluacions realitzades fins a la interrupció de les activitats presencials. Es tindran en compte les 
qualificacions obtingudes en la primera i segona avaluació, així com les informacions de caràcter 
qualitatiu acumulades sobre l'alumnat dins del procés d'avaluació contínua. La tercera avaluació pot 
servir per a millorar nota.  
- Actitud, interès i esforç de l'alumnat al llarg del període de treball a distància, considerant les 
dificultats de caràcter tecnològic, d'accessibilitat, social o personal que haja pogut tindre per a 
l'exercici de l'activitat d'aprenentatge, així com l'actitud cap a la continuïtat del seu procés formatiu.” 
 
 

El Departament d'Anglès acorda el següent: 
 
L'avaluació final vindrà determinada per la mitjana de les qualificacions obtingudes 
en la 1a i 2a Avaluacions. La qualificació obtinguda en la 3a Avaluació, que valorarà el 
treball, actitud i interès de l'alumnat durant l'ensenyança a distància, servirà per a 
millorar la nota mitjana de les dos primeres avaluacions, donant com resultat la nota 
final del curs. 
 
 
 


