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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=701354  
 
Eines d’avaluació 

1r d’ESO: 
 
S’avaluaran les competències de la següent manera: 

Comprensió oral : 20%  Expressió escrita : 20% 
Expressió oral : 20%   C. actitudinal i plurilingüe : 20% 
Comprensió lectora : 20% 
 

Les proves seran competencials, és a dir, s’avaluarà l’assoliment de les competències 
de comprensió oral i lectora, expressió escrita i els continguts gramaticals i lèxics 
necessaris per assolir aquestes competències. També s'avaluarà l’expressió oral amb 
presentacions orals individuals i en parelles i activitats orals en parelles o petits grups. 
 
2n i 3r d’ESO: 
 
S’avaluaran les competències de la següent manera: 

Comprensió oral : 20%  Expressió escrita : 20% 
Expressió oral : 25%   C. actitudinal i plurilingüe : 15% 
Comprensió lectora : 20% 

 
Les proves seran competencials, és a dir, s’avaluarà l’assoliment de les competències 
de comprensió oral i lectora, expressió escrita i els continguts gramaticals i lèxics 
necessaris per assolir aquestes competències . Es farà com a mínim una prova al 
trimestre on s’avaluïn les competències de comprensió oral i lectora i expressió escrita. 
 
Es faran 2 projectes per trimestre; un individual i un grupal. Els alumnes tindran notes 
per a cadascuna de les competències treballades. 
 
4t d’ESO: 
 
S’avaluaran les competències de la següent manera: 

Comprensió oral : 20%  Expressió escrita : 20% 
Expressió oral : 25%   C. actitudinal i plurilingüe : 15% 
Comprensió lectora : 20% 

 
Les proves seran competencials, és a dir, s’avaluarà l’assoliment de les competències 
de comprensió oral i lectora, expressió escrita i els continguts gramaticals i lèxics 
necessaris per assolir aquestes competències . Es farà com a mínim una prova al 
trimestre on s’avaluïn les competències de comprensió oral i lectora i expressió escrita. 
 
Es faran 2 projectes per trimestre; un individual i un grupal. Els alumnes tindran notes 
per a cadascuna de les competències treballades. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354%20
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La participació en el projecte de Théâtre en Français és obligatòria i suposarà un 50% 
de la nota d’expressió oral del trimestre en el que es dugui a terme. 
 
La participació i assoliment del projecte de recerca Partager pour apprendre pot 
suposar un punt més de la nota final/anual de la matèria. 
 
Especificitats per a grups Flexibles 

No hi ha cap especificitat 
 
Criteris de superació de curs 

S’ha d’arribar als mínims de cada competència. 
 
Sistema de recuperació 

 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs  

Si un alumne suspèn un trimestre però aprova el següent, aquell queda aprovat. 
 
Criteris de recuperació extraordinària 

S’haurà de lliurar un dossier (40%) i superar una prova competencial (60%). 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

Quan es superi un curs superior al suspès, aquell quedarà aprovat. 
 
Normativa 

Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945 
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol – DOGC núm. 7659 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum 
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