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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

L'adquisició de competències s’ha convertit en l’objectiu educatiu més important i, per 

avaluar-les d’una manera més objectiva, s’han produït estàndards d’aprenentatge i 

indicadors d’èxit. Per tant, seria incoherent continuar utilitzant criteris de qualificació 

tradicionals que no proporcionen informació sobre el grau d’adquisició de competències. 

Tenint en compte la normativa autonòmica que desenvolupa la Llei Orgànica 8/2013 per a la 

Millora de la Qualitat Educativa, i amb l’objectiu de fer que els alumnes milloren totes les 

destreses lingüístiques, hem organitzat els criteris de qualificació seguint l’ordre dels blocs 

de contingut fixats al Decret 87/2015. 

 

BLOCS COMPETÈNCIES % EINES 

BLOC 1. 
Comprensió 

oral 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (80%) 
*Altres activitats avaluables (20%) 
▪ Cançons 
▪ Vídeos 
▪ Document sonors 

BLOC 2. 
Producció 

oral 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (70%) 
Lectures en veu alta : fonètica (20%) 
*Altres activitats avaluables (10%) 
▪ Exposicions i dramatitzacions 
▪ Activitats de fonètica 

BLOC 3. 
Comprensió 

escrita 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (80%) 
*Altres activitats avaluables (20%) 
▪ Correspondència 
▪ Articles periodístics 
▪ Fragments de llibres 

BLOC 4. 
Producció 

escrita 

Lingüística 
Discursiva  
Sociolingüística 
Estratègica  
Pragmàtica 

15% 

Exàmens (70%) 
*Altres activitats avaluables (30%) 
▪ Redaccions 
▪ Relats 
▪ Correspondència 
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BLOC 5. 
Elements 

transversals 

Lingüística 
Digital 
Emprenedora 
Cívica 
Cultural 
Aprenentatge 

40% 

Elements comuns: lèxic i gramàtica (50%) 
▪ Exàmens (80%) 
▪ *Activitats (20%) 

 

Competències transversals (50%) 
 

1r i 2n d’ESO 
▪ Deures (30%) 
▪ Actitud: individual i col·laboradora 

(30%) 
▪ Llibreta (40%) 

 

3r i 4t d’ESO 
▪ Deures (50%) 
▪ Actitud: individual i col·laboradora 

(50%) 
 

1r i 2n de Batxillerat 
▪ Deures (100%) 
▪ Només hi haurà un percentatge de 

l’actitud per a calcular la nota en la 
realització de projectes cooperatius. 

 

*Algunes de les activitats seran voluntàries per a ajudar als alumnes a pujar nota en els blocs 
que ells desitgen. Només s’aplicarà el percentatge de qualificació assignat en cas d’haver 
fet les activitats voluntàries.  

 

La nota global final es calcularà de la manera següent: 

▪ Primera Avaluació (30%) 

▪ Segona Avaluació (30%) 

▪ Tercera Avaluació (40%) 

Tanmateix, com es tracta d’una matèria d’avaluació contínua, els alumnes hauran d’aprovar 

el tercer trimestre per aprovar la matèria a final de curs. 

Cal tenir en compte que si el context educatiu canvia al llarg del curs acadèmic a causa de 

la crisi sanitària de la COVID-19, aquests criteris d’avaluació podrien deixar d’aplicar-se en 

cas de rebre noves instruccions de la Conselleria d’Educació.  
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 

Al juny hi haurà una avaluació extraordinària on els alumnes podran recuperar el curs 

actual. Els alumnes hauran de fer un examen (80%) i lliurar un dossier amb activitats de 

recuperació (20%). La realització del dossier serà obligatòria per a poder presentar-se a 

l’examen de recuperació. 

Donat que la matèria de llengua francesa és d’avaluació contínua, en cas que hi haja 

alumnes amb el curs anterior suspès, el recuperaran automàticament si aproven un 

trimestre del curs actual. En tot cas, durant el curs, hi haurà una avaluació de recuperació 

de cursos anteriors, on s’utilitzaran els mateixos criteris de recuperació que per a l’avaluació 

extraordinària. 

Les notes de recuperació no podran ser superiors a 5. 

 


