
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
 

MATÈRIES 
 
FRANCÉS 1r ESO, FRANCÉS 2n ESO, FRANCÉS 3r ESO, FRANCÉS 4rt ESO 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I 
QUALIFICACIÓ 

 

1r ESO i 2n ESO 
 

Hi haurà 2 unitats a avaluar per trimestre, amb dos exàmens per avaluació, un de 

vocabulari i un altre de gramàtica. L’avaluació trimestral es valorarà de la següent 

manera: conceptes 60% (continguts dels exàmens) , procediments 20% (deures, feina de 

classe) i actitud 20% (comportament, actitud, capacitat de treball, etc). La suma dels 

percentatges conformarà la nota trimestral de l’alumne. L’avaluació final respondrà als 

següents percentatges: 30% el 1r trimestre, 30% el 2n trimestre i 40 % el 3r trimestre. 

 

3r ESO i 4rt ESO 
 

Hi haurà 2 unitats a avaluar per trimestre, amb dos exàmens per avaluació, un de 

vocabulari i un altre de gramàtica. L’avaluació trimestral es valorarà de la següent 

manera: conceptes 70% (continguts dels exàmens), procediments 20% ( deures i feina de 

classe) i actitud 10% (comportament i actitud davant la matèria). La suma dels 

percentatges conformarà la nota trimestral de l’alumne. L’avaluació final respondrà als 

següents percentatges: 30% el 1r trimestre, 30% el 2n trimestre i 40 % el 3r trimestre. 

 

MATÈRIES 
 
FRANCÉS 1r BATX, FRANCÉS 2n BATX 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I 
QUALIFICACIÓ 

 
1r BATX 
 

Hi haurà 2 unitats a avaluar per trimestre, amb dos exàmens per avaluació. L’avaluació 

trimestral es valorarà de la següent manera: conceptes 90% (continguts dels exàmens), 

procediments i actitud 10% (comportament, feina, interés, etc.) La suma dels 

percentatges conformarà la nota trimestral de l’alumne. L’avaluació final respondrà als 

següents percentatges: 30% el 1r trimestre, 30% el 2n trimestre i 40 % el 3r trimestre. 

 

2n BATX 

 

Hi haurà 3 unitats a avaluar per trimestre, amb dos exàmens per avaluació. El tercer 

trimestre seran dos proves EBAU. L’avaluació trimestral es valorarà de la següent 

manera: conceptes 90% (continguts dels exàmens), procediments i actitud 10% 

(comportament, feina, interés, etc.) L’avaluació final respondrà als següents 

percentatges: 30% el 1r trimestre, 30% el 2n trimestre i 40 % el 3r trimestre. 



 

MATÈRIES 
 
FRANCÉS 1r ESO, FRANCÉS 2n ESO, FRANCÉS 3r ESO, FRANCÉS 4rt ESO 
 

 
 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 
 

 

 
 
Al final de cada trimestre, es farà una prova de recuperació a tots aquells alumnes que 
no hagen superat els objectius del trimestre. I si l’alumne no supera la matèria al llarg del 
curs, se li farà una prova final de recuperació global. Així mateix, més del 20% de faltes 
d’assistència injustificades o copiar en els exàmens suposaran suspendre l’avaluació 
trimestral, que després hauran de recuperar. 
 

MATÈRIES 
 
FRANCÉS 1r BATX, FRANCÉS 2n BATX 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
Al final de cada trimestre, es farà una prova de recuperació a tots aquells alumnes que 
no hagen superat els objectius del trimestre. I si l’alumne no supera la matèria al llarg del 
curs, se li farà una prova final de recuperació global. Així mateix, més del 20% de faltes 
d’assistència injustificades o copiar en els exàmens suposaran suspendre l’avaluació 
trimestral, que després hauran de recuperar. 
 

PENDENTS 

 
Els alumnes que tinguen pendent la matèria de Francés i estiguen cursant-la també este 
any, si aproven la 1a o la 2a avaluació es donarà per recuperat el curs. En canvi, si 
començada ja la 3a avaluació, l'alumne continua sense haver recuperat l'assignatura 
pendent, es farà una prova a principis de maig del mateix tipus que l'examen final: 
s'haurà d'obtenir més d'un 5 per considerar recuperada l'assignatura. Així mateix, els 
alumnes amb la matèria pendent que no estan cursant-la aquest any, hauran de fer la 
prova de maig i lliurar el dossier que els proporcionarà el professor al llarg del curs. 
 

 


