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CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRICULUM) 

L'avaluació es desenvoluparà de forma contínua. La qualificació reflectirà en cada moment 

l'asoliment dels objectius pedagògics, es a dir, el domini dels continguts lingüístics assenyalats 

en la programació. 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ) 

 

Els aspectes a avaluar seran:  

CONCEPTES:El domini de l'expressió i la comprensió del francès, que representarà el 60% de la 

nota total, s'avaluarà mitjançant proves escrites i orals. El numero d'aquestes proves el fixarà el 

professor del grup i les proves contindran els continguts que el professor vaja indicant en cada 

moment, d'acord amb la programació anual del departament.  

PROCEDIMENTS: El treball de l'alumne/a , que representarà el 30% de la nota total, s'avaluarà 

mitjançant el seguiment individual de classe, així com la llibreta de francès : incloent 

l'acompliment dels deures a casa, exercicis realitzats en classe, preguntes i respostes, lectures i 

pronunciació).  

ACTITUDS: L'actitud a l'aula front a l'assignatura, representarà un 10% de la nota total. 

 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS 

Es realitzaran almenys un examen de control de coneixements per avaluació, a mes de totes 

les proves que es realitzen en classe de dictat, expressió i comprensió oral o redacció. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ 

En els examens de cada avaluació s'inclouran continguts de les precedents, de manera que si 

se superen les proves es consideraran recuperats eixos continguts. Els alumnes que siguen 

avaluats negativament en la convocàtoria ordinaria de juny, disposaran de la convocatòria 

extraordinària senyalada per la llei. Els continguts d'aquesta convocatòria, conformes als 

assenyalats en la programació, seran comunicats personalement en un informa a cada alumne 

afectat. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

Els alumnes amb la matèria pendent disposaran d'una prova extarordinària al mes de febrer. La 

data exacta i el detall dels continguts, conformes als assenyalats en la programació, es detallaran 

almenys amb un mes d'antelació. 

 

 


