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RESUM DE LES QUALIFICACIONS DE TOTS ELS CURSOS EN SEGONA 
LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS PER AL CURS 2022-2023 
 

1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Els criteris de qualificació estan relacionats amb els criteris d’avaluació. En la mesura que l’alumnat assoleix 

i desenvolupa una competència específica significa que ha sigut capaç d’aplicar els sabers bàsics de la 

matèria, és per això que els criteris de qualificació han de tenir en compte la globalitat de la matèria a partir 

de les competències específiques, així com el quadern de treball de l’alumne i el seu comportament i actitud 

participativa a classe. La qualificació serà la mitjana ponderada de totes aquestes qualificacions. 

L’avaluació ajudarà als alumnes a conèixer els seus assoliments, les seves dificultats i els seus progressos per 

a millorar i avançar en la seva formació. Es tractarà en conseqüència, de desenvolupar actituds i de 

responsabilitzar-los del seu propi aprenentatge de manera que cada vegada siguin més autònoms. 

Igualment, l’avaluació que proposo no només em servirà per a mesurar els resultats del seu progrés sinó que 

també serà una font important d’informació, ja que m’ajudarà a comprendre millor on els costa i així ajustar 

el que treballem a classe en funció de les seves necessitats, essent fonamental per a una adequada atenció 

a la diversitat de l’alumnat.   
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2. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 1ER ESO 

La distribució de la qualificació és la següent : 

Què s’avalua ? Quin 
percentatge ? 

Continguts actitudinals 

20 %  

• El comportament de l’alumne a classe, amb la professora o els companys (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 
0,1 a la nota final) 

• L’actitud participativa en classe (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la nota final) 

• L’Assistència i retard (aquells alumnes que no justifiquen els retards o l’assistència a classe se li baixarà cada vegada 0,1 de la nota final) 
L’actitud participativa amb la resta del grup en els treballs per equips (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la 
nota final) 

Continguts procedimentals  40 % total  

• El diari de classe : Seguint la estructura proposada a principi de curs. Es farà una revisió periòdica de la llibreta mitjançant una graella elaborada 
per la professora en el que s’analitzarà : les anotacions del que treballem a classe, la estructura d’aquestes anotacions, usos de colors, tippex, 
presentació del diari etc. Aquesta revisió serà firmada pels pares, per assegurar un seguiment en el seu progrés. 

15 %  

• Els deures (El treball diari realitzat per l’alumnat a través de les activitats manades a classe o realitzant-se a classe) 10 %  

• Els treballs (en grup o individuals): Cada trimestre es proposarà un treball, al menys, per equips o individuals per a avaluar com integren allò 
que treballem a classe, no només amb els exàmens.  

15 %  

Continguts teòrics o conceptuals  

40 %  
Els exàmens : Proves de gramàtica, de tant en tant junt amb una prova de comprensió oral o escrita. Els alumnes que suspenguin amb un 4 o més els 
exàmens podran pujar al 5 màxim SI es corregeixen el examen a la llibreta amb un bolígraf verd o vermell. Menys de un 4 és suspès i no hi ha res a 
fer per aquest examen.  

En 1er de la ESO s’avalua sobre tot el saber-estar, saber treballar a casa i a classe, i el agafar unes rutines de treball a la llibreta que reflecteixin la millora de 
l’estructura i organització dels apunts (treballar això els ajudarà a organitzar-se mentalment els coneixement, a integrar-los i a comprendre’ls millor).  

Total de puntuació sumat : 100% 

COM 
S’AVALUA? 

L’arrodoniment de la nota es farà en funció de les decimals de la mateixa, de 0-5 s’arrodonirà a la baixa (és a dir, un 3,2 serà un 3 a la nota final de 

l’avaluació), de 6 a 9 s’arrodonirà a la alta (per exemple, si és un 5,6 passarà a ser un 6) sempre i quan l’alumnat haja demostrat durant el curs interès 

i haja treballat, en cas contrari, no s’arrodonirà a la alta. 

Com 
recuperar 
1er de la 

ESO ? 

Una vegada comprovat que l’alumne no ha superat la matèria, haurà de passar una prova de recuperació amb tot el curs (40% de la nota) i presentar 

un treball final (60% de la nota) proposat pel departament de francès (segons el tema que l’alumne haja presentat més dificultats, per tal de 

aprofundir-lo). Igualment, el departament de francès li comunicarà a l’alumne en qüestió els punts a prioritzar per a repassar els continguts de la 

matèria de 1er de la ESO. 
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3. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT DE 2N ESO  

La distribució de la qualificació és la següent : 

Què s’avalua ? Quin 
percentatge ? 

Continguts actitudinals 

15 %  

• El comportament de l’alumne a classe, amb la professora o els companys (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és 
- 0,1 a la nota final) 

• L’actitud participativa en classe (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la nota final) 

• L’Assistència i retard (aquells alumnes que no justifiquen els retards o l’assistència a classe se li baixarà cada vegada 0,1 de la nota final) 
L’actitud participativa amb la resta del grup en els treballs per equips (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la 
nota final) 

Continguts procedimentals 40 % total  

• El diari de classe : Seguint la estructura proposada a principi de curs. Es farà una revisió periòdica de la llibreta mitjançant una graella elaborada 
per la professora en el que s’analitzarà : les anotacions del que treballem a classe, la estructura d’aquestes anotacions, usos de colors, tippex, 
presentació del diari etc. Aquesta revisió serà firmada pels pares, per assegurar un seguiment en el seu progrés. 

10 %  

• Els deures (El treball diari realitzat per l’alumnat a través de les activitats manades a classe o realitzant-se a classe) 10 %  

• Els treballs (en grup o individuals): Cada trimestre es proposarà un treball, al menys, per equips o individuals per a avaluar com integren allò que 
treballem a classe, no només amb els exàmens.  

20 %  

Continguts teòrics o conceptuals 

45 %  
Els exàmens : Proves de gramàtica, de tant en tant junt amb una prova de comprensió oral o escrita. Els alumnes que suspenguin amb un 4 o més els exàmens 
podran pujar al 5 màxim SI es corregeixen el examen a la llibreta amb un bolígraf verd o vermell. Menys de un 4 és suspès i no hi ha res a fer per 
aquest examen. 

Total de puntuació sumat: 100% 

Com s’avalua ? L’arrodoniment de la nota es farà en funció de les decimals de la mateixa, de 0-5 s’arrodonirà a la baixa (és a dir, un 3,2 serà un 3 a la nota final 
de l’avaluació), de 6 a 9 s’arrodonirà a la alta (per exemple, si és un 5,6 passarà a ser un 6) sempre i quan l’alumnat haja demostrat durant el curs 
interès i haja treballat, en cas contrari, no s’arrodonirà a la alta. 

1ER ESO SUSPÈS? Aquells alumnes que tinguin 1er de la ESO suspès, hauran de realitzar un examen amb tots els continguts de francès d’eixe mateix curs (100% de la 
nota). En el cas de que SI formen part de francès de 2n de la ESO, a més a més, hauran d’entregar una quadern d’activitats facilitat pel departament amb 
tots els exercicis realitzats, aleshores la puntuació serà 50% examen, 50 % activitats)  

Com recuperar 
2N de la ESO ? 

Una vegada comprovat que l’alumne no ha superat la matèria, haurà de passar una prova de recuperació amb tot el curs (40% de la nota) i 
presentar un treball final (60% de la nota) proposat pel departament de francès (segons el tema que l’alumne haja presentat més dificultats, per 
tal de aprofundir-lo). Igualment, el departament de francès li comunicarà a l’alumne en qüestió els punts a prioritzar per a repassar els continguts 
de la matèria de  2n de la ESO. 
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4. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 3R ESO 

La distribució de la qualificació és la següent : 

Què s’avalua ? Quin percentatge ? 

Continguts actitudinals 

10 %  

• El comportament de l’alumne a classe, amb la professora o els companys (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada 
negatiu és - 0,1 a la nota final) 

• L’actitud participativa en classe (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la nota final) 

• L’Assistència i retard (aquells alumnes que no justifiquen els retards o l’assistència a classe se li baixarà cada vegada 0,1 de la nota final) 
L’actitud participativa amb la resta del grup en els treballs per equips (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 
0,1 a la nota final) 

Continguts procedimentals 40 % total  

• El diari de classe : Seguint la estructura proposada a principi de curs. Es farà una revisió periòdica de la llibreta mitjançant una graella 
elaborada per la professora en el que s’analitzarà : les anotacions del que treballem a classe, la estructura d’aquestes anotacions, usos de 
colors, tippex, presentació del diari etc. Aquesta revisió serà firmada pels pares, per assegurar un seguiment en el seu progrés. 

15 %  

• Expressions orals : Treballs per equips en els que es treballarà l’expressió oral segons el tema treballat. 5 %  

• Els treballs (en grup o individuals): Cada trimestre es proposarà un treball, al menys, per equips o individuals per a avaluar com integren 
allò que treballem a classe, no només amb els exàmens.  

20 %  

Continguts teòrics o conceptuals 

50 %  
Els exàmens : Proves de gramàtica, de tant en tant junt amb una prova de comprensió oral (auditiva o visual) o escrita (d’expressió o de comprensió escrita). 
Els alumnes que suspenguin amb un 4 o més els exàmens podran pujar al 5 màxim SI es corregeixen el examen a la llibreta amb un bolígraf 
verd o vermell. Menys de un 4 és suspès i no hi ha res a fer per aquest examen. 

Total de puntuació sumat:  100% 
Com s’avalua ? L’arrodoniment de la nota es farà en funció de les decimals de la mateixa, de 0-5 s’arrodonirà a la baixa (és a dir, un 3,2 serà un 3 a la nota final de 

l’avaluació), de 6 a 9 s’arrodonirà a la alta (per exemple, si és un 5,6 passarà a ser un 6) sempre i quan l’alumnat haja demostrat durant el curs 
interès i haja treballat, en cas contrari, no s’arrodonirà a la alta. 

2N ESO SUSPÈS ? Aquells alumnes que tinguin 2n de la ESO suspès, hauran de realitzar un examen amb tots els continguts de francès d’eixe mateix curs (100% de 
la nota). En el cas de que SI formen part de francès de 3r de la ESO, a més a més, haurà d’entregar una quadern d’activitats facilitat pel departament 
amb tots els exercicis realitzats, aleshores la puntuació serà 50% examen, 50 % activitats)  

Com recuperar 
3er de la ESO ? 

Una vegada comprovat que l’alumne no ha superat la matèria, haurà de passar una prova de recuperació amb tot el curs (50% de la nota) i presentar 
un treball final (50% de la nota) proposat pel departament de francès (segons el tema que l’alumne haja presentat més dificultats, per tal de 
aprofundir-lo). Igualment, el departament de francès li comunicarà a l’alumne en qüestió els punts a prioritzar per a repassar els continguts de la 
matèria de  3r de la ESO. 
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5. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT DE 4RT ESO 

La distribució de la qualificació és la següent : 

Què s’avalua ? Quin 
percentatge ? 

Continguts actitudinals  

10 % 

• El comportament de l’alumne a classe, amb la professora o els companys (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu 
és - 0,1 a la nota final) 

• L’actitud participativa en classe (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la nota final) 

• L’Assistència i retard (aquells alumnes que no justifiquen els retards o l’assistència a classe se li baixarà cada vegada 0,1 de la nota final) 
L’actitud participativa amb la resta del grup en els treballs per equips (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a 
la nota final) 

Continguts procedimentals  30% total 

• Els treballs (en grup o individuals): Cada trimestre es proposarà un treball, al menys, per equips o individuals per a avaluar com integren allò que 
treballem a classe, no només amb els exàmens.  

20%  

• Expressions orals : Treballs per equips en els que es treballarà l’expressió oral segons el tema treballat. S’utilitzarà una graella per a avaluar 
l’expressió oral, es realitzarà igualment una transcripció de l’activitat realitzada per l’alumnat. 

 

10 %  

Continguts teòrics o conceptuals : 

60 %  
Els exàmens : Proves de gramàtica, de tant en tant junt amb una prova de comprensió oral (auditiva o visual) o escrita (d’expressió o de comprensió escrita). Els 
alumnes que suspenguin amb un 4,5 o més els exàmens podran pujar al 5 màxim SI es corregeixen el examen a la llibreta amb un bolígraf verd o 
vermell. Menys de un 4,5 és suspès i no hi ha res a fer per aquest examen. 

Total de puntuació sumat: 100% 

Com s’avalua ? L’arrodoniment de la nota es farà en funció de les decimals de la mateixa, de 0-5 s’arrodonirà a la baixa (és a dir, un 3,2 serà un 3 a la nota final de 
l’avaluació), de 6 a 9 s’arrodonirà a la alta (per exemple, si és un 5,6 passarà a ser un 6) sempre i quan l’alumnat haja demostrat durant el curs 
interès i haja treballat, en cas contrari, no s’arrodonirà a la alta. 

3ESO SUSPÈS ? Aquells alumnes que tinguin 3n de la ESO suspès, hauran de realitzar un examen amb tots els continguts de francès d’eixe mateix curs (100% de 
la nota).  

Com recuperar 
4er de la ESO ? 

Una vegada comprovat que l’alumne no ha superat la matèria, haurà de passar una prova de recuperació amb tot el curs (50% de la nota) i presentar 
un treball final (50% de la nota) proposat pel departament de francès (segons el tema que l’alumne haja presentat més dificultats, per tal de 
aprofundir-lo). Igualment, el departament de francès li comunicarà a l’alumne en qüestió els punts a prioritzar per a repassar els continguts de la 
matèria de  4rt de la ESO. 

 



6 
 

6. AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 2N DE BATXILLERAT 

La distribució de la qualificació és la següent : 

Què s’avalua ? Quin 
percentatge ? 

Continguts actitudinals 

10 %  

• El comportament de l’alumne a classe, amb la professora o els companys (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 
0,1 a la nota final) 

• L’actitud participativa en classe (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la nota final) 

• L’Assistència i retard (aquells alumnes que no justifiquen els retards o l’assistència a classe se li baixarà cada vegada 0,1 de la nota final) 
L’actitud participativa amb la resta del grup en els treballs per equips (Sistema de puntuació mitjançant positius o negatius, cada negatiu és - 0,1 a la 
nota final) 

Continguts procedimentals 30 % total 

• Expressió oral (Proves d’expressió oral a partir del tema que estiguem treballant) S’utilitzarà una graella per a avaluar l’expressió oral, es realitzarà 
igualment una transcripció de l’activitat realitzada per l’alumnat. 

10 %  

• Comprensió oral (Proves auditives o visuals) i escrita (un text amb preguntes) en les que es podrà realitzar un qüestionari amb preguntes ABC o de 
desenvolupament de les respostes en francès, inclús derivar a l’expressió oral)  

5 %  

• Els treballs (en grup o individuals): Cada trimestre es proposarà un treball, al menys, per equips o individuals per a avaluar com integren allò que 
treballem a classe, no només amb els exàmens.  

15 %  

Continguts teòrics o conceptuals 

60 %  
Els exàmens : Seran simulacions d’exàmens de selectivitat. Una part de gramàtica (Encara que la gramàtica no apareix en selectivitat, aprofitarem de 
reforçar aquesta part ara que encara estan a temps d’assimilar els conceptes gramaticals abans de l’examen definitiu de selectivitat), una de Comprensió 
Escrita, una de Comprensió Oral i una d’Expressió Escrita.  

Total de puntuació sumat:  100% 

Com s’avalua ? L’arrodoniment de la nota es farà en funció de les decimals de la mateixa, de 0-5 s’arrodonirà a la baixa (és a dir, un 3,2 serà un 3 a 
la nota final de l’avaluació), de 6 a 9 s’arrodonirà a la alta (per exemple, si és un 5,6 passarà a ser un 6) sempre i quan l’alumnat 
haja demostrat durant el curs interès i haja treballat, en cas contrari, no s’arrodonirà a la alta. 

1er de BATXILLER SUSPÈS ? Aquells alumnes que tinguin 1er de BATXILLERAT suspès, hauran de realitzar un examen amb tots els continguts de francès d’eixe 
mateix curs (100% de la nota).  

Com recuperar 2N DE BATXILLER ? Una vegada comprovat que l’alumne no ha superat la matèria, haurà de passar una prova de recuperació amb tot el curs DE TIPUS 
SELECTIVITAT: Gramàtica, Comprensió Escrita, Comprensió Oral i Expressió Escrita (100% de la nota) . 

 


