Full informatiu - Francès (Batxillerat)
Àmbit lingüístic.
Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=507489
Eines d’avaluació
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:
1r de batxillerat:
Les competències s’avaluaran de la següent manera:
Comprensió oral : 15%
Expressió oral : 20%
Comprensió lectora : 15%
Expressió escrita : 20%

Competència digital : 10%
Actitudinal i plurilingüe : 10%
Social i personal : 10%

Les proves seran competencials, és a dir, s’avaluarà l’assoliment de les competències
de comprensió oral i lectora, expressió escrita i coneixements gramaticals i lèxics. Es
farà com a mínim una al trimestre.
Es faran 2 projectes per trimestre; un individual i un grupal. Els alumnes tindran notes
per a cadascuna de les competències treballades.
L ‘actitud incidirà en la nota de l’avaluació de la següent manera : es descomptarà 0’1
dècimes per a cada incidència comesa (exclusions, manca de feina a casa o a classe
o manca de material…)
Les faltes d’assistència també incidiran en la nota de la següent manera: a partir de la
cinquena falta es descomptarà 0’1 dècimes per a cada falta a la nota final.
Criteris de superació de curs
Els alumnes han d’obtenir una mitjana de 5.
.
Sistema de recuperació
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
La nota final és ponderada; el primer trimestre es multiplica per 1, el segon per dos i el
3r per 3 i es divideix el resultat entre 6. Si la nota final es 5 o superior, un trimestre
suspès podria quedar aprovat.
Criteris de recuperació extraordinària
Els alumnes de 1r de batxillerat hauran de lliurar un dossier com a requisit per
presentar-se i superar una prova (100%) a la recuperació del setembre.
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Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors
Els alumnes que passen a 2n amb la matèria de 1r suspesa, tenen dues
convocatòries; una al novembre i una altra al març/abril.
Normativa
Currículum Batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/
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