
IES Clot del Moro CURS 2022-2023 

 
Nota informativa per a famílies i l’alumnat de 1r d’ESO. 

 

 

El Dept. d’Anglés vol informar-los d’alguns aspectes del funcionament de l’ assignatura que 

pensem poden ser d’utilitat per assabentar-se de l’avaluació acadèmica dels seus/es fills/es. 

1. Criteris de qualificació. 

- Continguts  (gramàtica i vocabulari) 30% 

- Speaking, listening, reading i writing 40 % 

- Llibre de lectura 10% (Es considera imprescindible l'adquisició del material de lectura i 

la realització de les tasques o exàmens derivats d'aquesta per poder aprovar l'assignatura) 

- Hàbits de treball i actitud 20%  

 

 

*Si alguna de les parts avaluables no es fa en alguna avaluació, el percentatge d'aquesta 

passarà al primer apartat. 

 

2.  El sistema d'avaluació és continua, això vol dir que es tindrà en compte l'evolució i  

  l'esforç del alumne/a al llarg del curs. La qualificació final del curs serà la següent:  

 1ª avaluació 20% 

 2ª avaluació 30% 

      3ª avaluació 50% 

 

3. Absències en dies d'examen. Només es justificaran aportant els documents pertinents  

(certificat de metge, jutjat, etc.) en casos de força major com malaltia, judicis, defuncions, 

etc. Desprès d'haver justificat la falta de manera pertinent, la recuperació podrà realitzar-se       

el dia de la prova següent si el professorat així ho considera. 

 

4.  Les activitats complementàries per a tot l’alumnat (per exemple el teatre) són 

 obligatòries. 

  



IES Clot del Moro CURS 2022-2023 

Nota informativa per a families i alumnat de 2n d’ESO. 

 

El Dept. d’Anglés vol informar-los d’alguns aspectes del funcionament de l’ assignatura que 

pensem poden ser d’utilitat per assabentar-se de l’avaluació acadèmica dels seus/es fills/es. 

1. Criteris de qualificació. 

 

- Continguts de gramàtica i vocabulari 30% 

- Reading, writing, listening i speaking 40%  

- Llibres de lectura 10% (Es considera imprescindible l'adquisició del material de lectura i 

la realització de les tasques o exàmens derivats d'aquesta per poder aprovar l'assignatura) 

- Hàbits de treball i actitud 20%  

 

*Si alguna de les parts avaluables no es fa en alguna avaluació, el percentatge d'aquesta 

passarà a l'apartat de continguts. 

 

2.  El sistema d'avaluació és continua, això vol dir que es tindrà en compte l'evolució i  

  l'esforç del alumne/a al llarg del curs. La qualificació final del curs serà la següent: 

 

 1ª avaluació 20% 

 2ª avaluació 30% 

       3ª avaluació 50% 

 

3. Absències en dies d'examen. Només es justificaran aportant els documents pertinents  

 (certificat de metge, jutjat,etc.) en casos de força major com malaltia, judicis, 

 defuncions,etc. Desprès d'haver justificat la falta de manera pertinent, la recuperació podrà                

 realitzar-se el dia de la prova següent si el professorat així ho considera. 

 

4.  Les activitats complementàries per a tot l’alumnat (per exemple el teatre) són 

 obligatòries. 

5.     Recuperació de l’assignatura pendent del curs anterior (sols alumnat de 2n de l’ESO).  La 

professora facilitarà un dossier amb exercicis de revisió que s’hauran de presentar per a la 

seua qualificació). A més hi haurà una prova final en el mes de maig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES Clot del Moro  CURS 2022-2023 

Nota informativa per a families i alumnat de 3r i 4t d’ESO. 

 

El Dept. d’Anglés vol informar-los d’alguns aspectes del funcionament de l’ assignatura que 

pensem poden ser d’utilitat per assabentar-se de l’avaluació acadèmica dels seus/es fills/es. 

1. Criteris de qualificació: 

- Continguts de gramàtica i vocabulari 40% 

- Reading, writing, listening i speaking 40%  

- Llibres de lectura 10% (Es considera imprescindible l'adquisició del material de lectura i 

la realització de les tasques o exàmens derivats d'aquesta per poder aprovar l'assignatura) 

- Hàbits de treball 10%  

 

*Si alguna de les parts avaluables no es fa en alguna avaluació el percentatge d'aquesta 

passarà a l'apartat de continguts. 

** Considerem que l'actitud en 3r i 4t de l'ESO ha de ser la més correcta per assolir els 

continguts específics de l'assignatura. Malgrat açò, si es produeixen problemes de 

comportament dins l'aula, independentment de l'aplicació del RRI, es podrà baixar la 

qualificació de l'avaluació en un 20%. Cal tenir en compte que les faltes injustificades, els 

retards sistemàtics i la falta de material són considerats motius per aplicar les sancions 

pertinents. 

 

2. El sistema d'avaluació és continua, això vol dir que es tindrà en compte l'evolució i l'esforç 

del alumne/a al llarg del curs. La qualificació final del curs serà la següent:  

1ª avaluació 20% 

2ª avaluació 30% 

3ª avaluació 50% 

 

3. Recuperació de l’assignatura pendent del curs anterior: 

La professora facilitarà un dossier amb exercicis de revisió que s’hauran de presentar per a 

la seua qualificació). A més hi haurà una prova final en el mes de maig.  

 

4. Absències en dies d'examen. Només es justificaran aportant els documents pertinents       

(certificat de metge, jutjat, etc.) en casos de força major com malaltia, judicis, defuncions, 

etc. Desprès d'haver justificat la falta de manera pertinent, la recuperació podrà  realitzar-se 

el dia de la prova següent si el professorat així ho considera. 

 

5. Les activitats complementàries per a tot l’alumnat (per exemple el teatre) són obligatòries.  

 

  



IES Clot del Moro  CURS 2022-2023 

Nota informativa per a families i alumnat de 1r de Batxillerat. 

 

El Dept. d’Anglés vol informar-los d’alguns aspectes del funcionament de l’ assignatura que 

pensem poden ser d’utilitat per assabentar-se de l’avaluació acadèmica dels seus/es fills/es. 

1. Criteris de qualificació. 

- Continguts de gramàtica i vocabulari: 30% 

- Reading, writing: 40%. 

- Speaking: 10% 

- Listening: 10% 

- Deures : 10% 

 

- L'alumnat podrà fer una lectura voluntària en la tercera avaluació, la nota de la qual 

s'afegirà a la nota final de la tercera avaluació. 

 

*Si alguna de les parts avaluables no es fa en alguna avaluació el percentatge d'aquesta 

passarà a l'apartat de continguts. 

 

2. La qualificació final del curs serà la següent:  

 1ª avaluació 20% 

 2ª avaluació 30% 

 3ª avaluació 50% 

 

** Considerem que l'actitud en 1r i 2n de Batxillerat ha de ser la més correcta per assolir els 

continguts específics de l'assignatura. Malgrat açò, si es produeixen problemes de 

comportament dins l'aula, independentment de l'aplicació del RRI, es podrà baixar la 

qualificació de l'avaluació en un 20%. Cal tenir en compte que les faltes injustificades, els 

retards sistemàtics i la falta de material són considerats motius per aplicar les sancions 

pertinents. 

 

 

 

3. Absències en dies lectius i d’examen . 

Només es justificaran aportant els documents pertinents  (certificat de metge, jutjat, etc.) en 

casos de força major com malaltia, judicis, defuncions, etc. Desprès d'haver justificat la falta 

de manera pertinent, la recuperació podrà  realitzar-se el dia de la prova següent si el 

professorat així ho considera. 

 

            4. Les activitats complementàries per a tot l’alumnat (per exemple el teatre) són obligatòries.  

  



IES Clot del Moro  CURS 2022-2023 

 

Nota informativa per a families i alumnat de 2n de Batxillerat. 

El Dept. d’Anglés vol informar-los d’alguns aspectes del funcionament de l’ assignatura que 

pensem poden ser d’utilitat per assabentar-se de l’avaluació acadèmica dels seus/es fills/es. 

 

1.  Criteris de qualificació. 

 

 -  Continguts de gramàtica i vocabulari: 30% 

-   Reading, writing: 40%. 

-   Speaking: 10% 

-   Listening: 10% 

-   Deures : 10% 

 

*Si alguna de les parts avaluables no es fa en alguna avaluació el percentatge d'aquesta 

passarà a l'apartat de continguts. 

 

2. La qualificació final del curs serà la següent:  

 1ª avaluació 20% 

 2ª avaluació 30% 

 3ª avaluació 50% 

 

** Considerem que l'actitud en 1r i 2n de Batxillerat ha de ser la més correcta per assolir els 

continguts específics de l'assignatura. Malgrat açò, si es produeixen problemes de 

comportament dins l'aula, independentment de l'aplicació del RRI, es podrà baixar la 

qualificació de l'avaluació en un 20%. Cal tenir en compte que les faltes injustificades, els 

retards sistemàtics i la falta de material són considerats motius per aplicar les sancions 

pertinents. 

 

 

3. Anglés pendent de 1er: 
L’alumnat de 2n Batx. té l’opció d’assistir a classes de repàs de 1er una hora setmanalment. 

Realitzaran una prova a final de cada avaluació basada en els continguts del curs. Per tindre 

dret a esta opció l'alumnat no podrà tindre més d'una falta injustificada per trimestre. 

Aquells o aquelles que no entren en l'opció d'avaluació contínua, hauran de fer un únic 

examen final en el mes de maig. 

 

4. Absències en dies lectius i d’examen . 

Només es justificaran aportant els documents pertinents  (certificat de metge, jutjat, etc.) en 

casos de força major com malaltia, judicis, defuncions, etc.  Desprès d'haver justificat la 

falta de manera pertinent, la recuperació podrà  realitzar-se el dia de la prova següent si el 

professorat així ho considera. 

 

 

5. Les activitats complementàries per a tot l’alumnat (per exemple el teatre) són obligatòries. 

 


