
  
Criteris d’avaluació

 
 

 
 

Curs: 2n Batxilleratt Curricular 
Matèria: Anglès 
Tipus de matèria: Obligatòria 
Matèria pràctica: No 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de 
l’avaluació 

 

1a avaluació 
Activitat Descripció Pes 
Activitat d’avaluació Comprensió escrita (tipus test amb 

penalització)  
15% 

Activitat d’avaluació Comprensió oral (tipus test amb 
penalització) 

15% 

Activitat d’avaluació Expressió escrita (mínim 120 paraules) 20% 
Activitat d’avaluació Expressió oral 15% 
Activitat d’avaluació 
 

Exercicis de gramàtica i vocabulari de la 
Starter Unit i Unit 1. 

35% 

 

2a avaluació 
Activitat Descripció Pes 
Activitat d’avaluació Comprensió escrita (tipus test amb 

penalització)  
15% 

Activitat d’avaluació Comprensió oral (tipus test amb 
penalització)

15% 

Activitat d’avaluació Expressió escrita (mínim 120 paraules) 20% 
Activitat d’avaluació Expressió oral  15% 
Activitat d’avaluació Exercicis de gramàtica i vocabulari de  

les Units 2 i 3. 
35% 

 

3a avaluació 
Activitat Descripció Pes 
Activitat d’avaluació Comprensió escrita (tipus test amb 

penalització),  
15% 

Activitat d’avaluació Comprensió oral (tipus test amb 
penalització) 

15% 

Activitat d’avaluació Expressió escrita (mínim 120 paraules)   20% 
Activitat d’avaluació Expressió oral  15% 
Activitat d’avaluació Exercicis de gramàtica i vocabulari de les 

Units 4 i 5. 
35% 



  
Criteris d’avaluació

 
 

 
 

Càlcul de la nota final de la matèria 
El càlcul de la nota final de la matèria es fa amb la mitjana de totes les 
avaluacions. Tendim a arrodonir a la nota superior si l’alumnat té una nota amb 
decimals iguals o superiors a 0,5 (6,5-7) i si és inferior, depèn de l’estudiant, 
de la seva actitud envers la matèria i del seu progrés. 
 
 
 
Recuperació 

La recuperació durant el curs 
Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 
1a Aprovar la 2a avaluació 5 
2a Aprovar la 3a avaluació 5 
3a Aprovar el test final 5 

Final 
Activitat Descripció Pes 
Prova Prova tipus test amb preguntes de 

gramàtica i vocabulari de totes les 
unitats del llibre 

50% 

Prova Comprensió escrita i expressió escrita 50% 

Extraordinària1 
Activitat Descripció Pes 
Prova Comprensió escrita i oral (50 % 

cadascú) 
60% 

Prova Expressió escrita 40% 
 

Recuperació durant el curs  

Si s’aprova una de les avaluacions del curs vigent, queda recuperat el curs 
anterior. 

 
1 Juny per a 2n de Batxillerat i Cicles Formatius. 


