LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS
1r ESO
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:
Expressió escrita 10% Realitzar redaccions adequades al nivell de cada alumne: redaccions de
textos breus amb un model i completar textos amb espais en blanc.
Comunicació oral i digital 30% Fer diàlegs, escenificacions, projectes i presentacions orals.
Corregir els exercicis oralment. Fer lectures amb correcció.
Actitudinals 20% Tenir una actitud correcta i de respecte a la classe i envers el professor i els
companys. Tenir una participació activa a la classe. Entregar i fer les feines puntualment i
assistir amb regularitat.
Proves 40% Resoldre proves competencials, on s’haurà d’avaluar les principals habilitats
lingüístiques: writing, listening, reading, vocabulary and grammar.
A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a:
- la competència personal i social
- la competència digital
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana amb les
activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries.
En funció de les dificultats d'aprenentatge que presentin determinats grups s’adaptarà el grau
d’exigència o es reduiran les activitats que s’han de fer i tindran proves competencials
adaptades.
L'alumnat que tingui un Pla Individualitzat i/o presenti unes dificultats d’aprenentatge
diagnosticades i un nivell de coneixements baix, se l'avaluarà d'acord amb el seu PI, tenint en
compte llurs possibilitats i capacitats.
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
Cada trimestre no assolit queda recuperat pel següent trimestre assolit.
Criteris de superació de curs al juny
Tenir tots tres trimestres aprovats.
Així mateix, hi haurà una altra oportunitat de recuperar la matèria en els exàmens de final de
curs.

2n ESO
Dimensió expressió escrita
Planificar i produir textos senzills de tipologia diversa a partir de models.
Fer textos escrits adequats a la situació comunicativa, coherents, revisats i amb bona
presentació.
Dimensió comunicació oral
Comprensió oral: Obtenir informació global i específica de textos orals de la vida quotidiana.
Identificar paraules i expressions clau.
Identificar el tema, idea principal i alguna idea secundària de breus converses de l’àmbit
personal i acadèmic.
Expressió oral:
Produir textos orals adequats a la situació comunicativa.
Fer diàlegs, escenificacions, projectes i presentacions orals.
Lectura expressiva en veu alta.
Actitudinals
Mostrar una actitud correcta i de respecte a la classe i envers el professor i els companys.
Participar activament a la classe.
Lliurar les feines puntualment.
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