
DEPARTAMENT D'ANGLÉS - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CONCEPTES:
Els conceptes tindran un valor del 90%. Donada la importància de la competència comunicativa i
lingüística escrita i oral: comprensió i producció de textos escrits (reading - writing) , comprensió i
producció de textos orals  (listening –  speaking) cal traure un mínim de 3 punts sobre 10 en
cadascuna de les destreses abans esmentades per a poder fer mitjana ; en cas contrari l'avaluació
quedarà suspesa. 

Totes les parts avaluables són obligatòries. Si un alumne deixa la redacció d'un examen en blanc,
o es nega a participar en una prova oral, per exemple, no podrà aprovar l'assignatura.

Es tindrà en compte la participació activa de l'alumne/a a classe i la seua responsabilitat en el
procés d'aprenentatge (utilització d'estratègies comunicatives, iniciativa, aprendre a aprendre...)
A l'alumne al qual se li veja copiar en un examen, tindrà un 0 en aqueixa prova, per consegüent,
tal com  s'ha dit en el punt anterior, no se li podrà fer mitjana amb les altres proves i quedarà
automàticament suspesa l'avaluació pertinent.

COMPETÈNCIES:
Aquest apartat té un valor del 10% de la nota, i es valorarà a més de l'actitud de l'alumne, tots els
treballs  demanats pel  professor:  llibretes,  vocabulari,  redaccions,llibres de lectures i  les seues
respectives activitats i qualsevol altre tipus d'exercicis que el professor considere necessari. No
s'acceptaran *Workbooks (llibres d'activitats de l'alumne) escrits d'anys anteriors.

En cas de no assistir a un examen per motiu justificat, l'alumne haurà d'entregar obligatòriament
un document oficial amb data i nom de l'alumne que justifique aquesta absència, tan prompte
s'incorpore al centre i així poder realitzar l'examen quan el professor ho considere oportú.
En Batxillerat, es podrà baixar al mig punt (0,5p) la nota de l'avaluació, per falta no justificada que
coincidisca amb un examen d'una altra assignatura el mateix dia.

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà contínua. Els continguts són acumulatius, per tant la matèria donada en cada 
avaluació, tornarà a ser preguntada i avaluada en proves i exàmens posteriors.
El sistema utilitzat pel departament d'anglés per a la nota de l'avaluació final és de la nota mitjana 
ponderada de les tres avaluacions amb els següents percentatges:

1ªAvaluació: 20%
2ªAvaluació: 30%
3ªAvaluació: 50%

PENDENTS:
En el cas d'alumnes amb l'àrea d'anglés pendent de l'any anterior, aquest curs 2021-2022, de 
manera extraordinària per la COVID-19, es considerarà que l'han superada si aproven la primera 
avaluació del curs en el qual es troben. En cas contrari, tots aquells que no ho aconseguisquen 
hauran de sotmetre's a un examen el mes d'abril.
Si no superaren la prova del mes d'abril, recuperaran la matèria el dia de la prova extraordinària.


