DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
1 ESO

1.- Prova inicial per a obtenir informació de la situació de cada alumne/a a l'inici de curs.
2.- La nota de cada avaluació s'obtindrà de la següent manera:
-

Examen: 8 punts . L'examen tindrà les parts següents:
. GRAMMAR i VOCABULARY: 5 punts.
. READING: 1 punt.
. WRITING: 1'5 punts.
. LISTENING: 0'5 punts.

L'exercici de 'writing' tindrà un nombre mínim de: 1 ESO: 40 paraules
És avaluació contínua i cada avaluació (i cada examen) inclourà a més de la matèria donada en ells,
els continguts de gramàtica i vocabulari de l'anterior, de tal forma que la tercera serà una avaluació
global.
Es realitzaran dos proves de gramàtica i vocabulari al llarg de l'avaluació i es traurà la mitjana. La
primera prova valdrà el 40% de la nota i la segona prova el 60%, ja que és la prova que inclou més
continguts. Els professors del mateix nivell estaran coordinats.
-

SPEAKING: 1 punt.
ACTITUD: 1 punt. En este apartat es valorarà el treball i participació en classe, l’interès.... i
la llibreta. Aquells alumnes que no lliuren la llibreta amb tot el que s’ha demanat a classe
perdran aquest punt.

En l’avaluació que s’estudien els Irregular verbs, aquests valdran 1 punt . Per tant, a les avaluacions
en les quals hi ha exàmens de verbs irregulars, l’apartat de gramàtica i vocabulari valdrà 4 punts.
En la 2a avaluació hi haurà un llibre de lectura: valdrà 1 punt. Es controlarà per mitjà d'una prova
tipus test, on els errors descomptaran. Cada dos errors es descomptarà una resposta correcta. En esta
2a avaluació el ‘reading' valdrà 0'5 punts i el ‘speaking' 0'5 també.
Les notes de grammar i vocabulary, reading, writing, , listening, speaking i actitud
representaran un 75% de la nota final de cada trimestre.
El 25% restant de la nota serà la nota que cada alumne obtinga individualment de l’avaluació
del projecte trimestral.
IMPORTANT: Per a aprovar caldrà traure com a mínim una nota de '4' de mitja en
l'apartat de gramàtica i vocabulari. A més s'hauran de realitzar tots els tests/exàmens i totes
les parts d'estos que són avaluables. Si algú no contesta alguna part de l'examen (grammar,
vocabulary, writing, reading o listening) no se li podrà avaluar.

Pel que fa a la puntualitat a l’hora d’assistir a classe, es descomptarà 0,1 punts de la
nota final de cada avaluació per cada retard no justificat.
3.- Recuperació: Els alumnes amb l'assignatura pendent del curs anterior la superaran si aproven la
1a i la 2a avaluació del curs actual, per considerar que esta és un repàs del curs anterior. En cas
contrari tindran un prova específica al mes d'abril avaluada pel Departament. En tot cas, es
considerarà recuperada l'assignatura si aproven el curs actual.

IMPORTANT: L'avaluació en tota l'ESO és contínua. Tot i així, per a traure la nota final es farà la
mitjana ponderada de les notes parcials (amb 2 decimals) de cada trimestre. D'esta manera, es
valora el progrés de l'alumne des de la primera avaluació, la nota va guanyant pes al llarg del curs, i
es va augmentant en coneixements.
L'operació matemàtica consisteix a multiplicar la nota de la 1a avaluació per 1, la nota de la 2a
avaluació per 2, i la de la 3a per 3. Després se sumen els resultats i es divideixen per 6. Així
obtenim la nota final. En tant per cent el pes de cada avaluació per a traure la nota final seria:
1a avaluació: 17 %
2a avaluació: 33 %
3a avaluació: 50 %
Els alumnes amb les dos primeres avaluacions aprovades que a la tercera avaluació no arriben a ‘4’
a l’apartat de gramàtica i vocabulari, tindran opció a una recuperació d’aquest apartat abans de
l’avaluació final.
A partir de l'aprovat (5) es podrà arrodonir a l'alça a partir del decimal 5. A l'examen extraordinari
de juliol la nota màxima serà 6, i els percentatges establerts per a traure la nota seran els següents:
-

Gramàtica i vocabulari: 70%
Reading: 10%
Writing: 20%

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
2ESO
1.- Prova inicial per a obtenir informació de la situació de cada alumne/a a l'inici de curs.
2.- La nota de cada avaluació s'obtindrà de la següent manera:
- Examen: 8 punts . L'examen tindrà les parts següents:
. GRAMMAR i VOCABULARY: 5 punts.
. READING: 1 punt.
. WRITING: 1'5 punts.
. LISTENING: 0'5 punts.
L'exercici de 'writing' tindrà un nombre mínim de: 2 ESO: 60 paraules.
És avaluació contínua i cada avaluació (i cada examen) inclourà a més de la matèria donada en ells,
els continguts de gramàtica i vocabulari de l'anterior, de tal forma que la tercera serà una avaluació
global.
Es realitzaran dos proves de gramàtica i vocabulari al llarg de l'avaluació i es traurà la mitjana. La
primera prova valdrà el 40% de la nota i la segona prova el 60%, ja que és la prova que inclou més
continguts. Els professors del mateix nivell estaran coordinats.
- SPEAKING: 1 punt.
- ACTITUD: 1 punt.En este apartat es valorarà el treball i participació en classe, l’interès.... i
la llibreta. Aquells alumnes que no lliuren la llibreta amb tot el que s’ha demanat a classe
perdran aquest punt.
En l’avaluació que s’estudien els Irregular verbs, aquests valdran 1 punt. Per tant, a les avaluacions
en les quals hi ha exàmens de verbs irregulars, l’apartat de gramàtica i vocabulari valdrà 4 punts.
En la 2a avaluació hi haurà un llibre de lectura: valdrà 1 punt. Es controlarà per mitjà d'una prova
tipus test, on els errors descomptaran. Cada dos errors es descomptarà una resposta correcta. En els
grups de 2n ESO s'utilitzaran algunes classes de desdoblament per a llegir el llibre i fer les activitats
relacionades amb ell. En esta 2a avaluació el ‘reading' valdrà 0'5 punts i el ‘speaking' 0'5 també.
IMPORTANT: Per a aprovar caldrà traure com a mínim una nota de '4' de mitja en
l'apartat de gramàtica i vocabulari. A més s'hauran de realitzar tots els tests/exàmens i totes
les parts d'estos que són avaluables. Si algú no contesta alguna part de l'examen (grammar,
vocabulary, writing, reading o listening) no se li podrà avaluar.
Pel que fa a la puntualitat a l’hora d’assistir a classe, es descomptarà 0,1 punts de la
nota final de cada avaluació per cada retard no justificat.

3.- Recuperació: Els alumnes amb l'assignatura pendent del curs anterior la superaran si aproven la
1a i la 2a avaluació del curs actual, per considerar que esta és un repàs del curs anterior. En cas
contrari tindran un prova específica al mes d'abril avaluada pel Departament. En tot cas, es
considerarà recuperada l'assignatura si aproven el curs actual.

IMPORTANT: L'avaluació en tota l'ESO és contínua. Tot i així, per a traure la nota final es farà la
mitjana ponderada de les notes parcials (amb 2 decimals) de cada trimestre. D'esta manera, es
valora el progrés de l'alumne des de la primera avaluació, la nota va guanyant pes al llarg del curs, i
es va augmentant en coneixements.
L'operació matemàtica consisteix a multiplicar la nota de la 1a avaluació per 1, la nota de la 2a
avaluació per 2, i la de la 3a per 3. Després se sumen els resultats i es divideixen per 6. Així
obtenim la nota final. En tant per cent el pes de cada avaluació per a traure la nota final seria:
1a avaluació: 17 %
2a avaluació: 33 %
3a avaluació: 50 %
Els alumnes amb les dos primeres avaluacions aprovades que a la tercera avaluació no arriben a ‘4’
a l’apartat de gramàtica i vocabulari, tindran opció a una recuperació d’aquest apartat abans de
l’avaluació final.
A partir de l'aprovat (5) es podrà arrodonir a l'alça a partir del decimal 5. A l'examen extraordinari
de juliol la nota màxima serà 6, i els percentatges establerts per a traure la nota seran els següents:
-

Gramàtica i vocabulari: 70%
Reading: 10%
Writing: 20%

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
3ESO
1.- Prova inicial per a obtenir informació de la situació de cada alumne/a a l'inici de curs.
2.- La nota de cada avaluació s'obtindrà de la següent manera:
-

Examen: 8 punts (7 punts PMAR). L'examen tindrà les parts següents:
. GRAMMAR i VOCABULARY: 5 punts. (4 punts PMAR)
. READING: 1 punt.
. WRITING: 1'5 punts. (1 punt PMAR)
. LISTENING: 0'5 punts. (1 punt PMAR)

L'exercici de 'writing' tindrà un nombre mínim de: 3 ESO: 80 paraules.
És avaluació contínua i cada avaluació (i cada examen) inclourà a més de la matèria donada en ells,
els continguts de gramàtica i vocabulari de l'anterior, de tal forma que la tercera serà una avaluació
global.
Es realitzaran dos proves de gramàtica i vocabulari al llarg de l'avaluació i es traurà la mitjana. La
primera prova valdrà el 40% de la nota i la segona prova el 60%, ja que és la prova que inclou més
continguts. Els professors del mateix nivell estaran coordinats.
-

SPEAKING: 1 punt.
ACTITUD: 1 punt (2 punts PMAR). En este apartat es valorarà el treball i participació en
classe, l’interès.... i la llibreta. Aquells alumnes que no lliuren la llibreta amb tot el que s’ha
demanat a classe perdran aquest punt.

En l’avaluació que s’estudien els Irregular verbs, aquests valdran 1 punt (2 punts PMAR) . Per tant,
a les avaluacions en les quals hi ha exàmens de verbs irregulars, l’apartat de gramàtica i vocabulari
valdrà 4 punts (PMAR 2 punts).
En la 2a avaluació hi haurà un llibre de lectura: valdrà 1 punt. Es controlarà per mitjà d'una prova
tipus test, on els errors descomptaran. Cada dos errors es descomptarà una resposta correcta. En esta
2a avaluació el ‘reading' valdrà 0'5 punts i el ‘speaking' 0'5 també.
IMPORTANT: Per a aprovar caldrà traure com a mínim una nota de '4' de mitja en
l'apartat de gramàtica i vocabulari. A més s'hauran de realitzar tots els tests/exàmens i totes
les parts d'estos que són avaluables. Si algú no contesta alguna part de l'examen (grammar,
vocabulary, writing, reading o listening) no se li podrà avaluar.
Pel que fa a la puntualitat a l’hora d’assistir a classe, es descomptarà 0,1 punts de la
nota final de cada avaluació per cada retard no justificat.
3.- Recuperació: Els alumnes amb l'assignatura pendent del curs anterior la superaran si aproven la
1a i la 2a avaluació del curs actual, per considerar que esta és un repàs del curs anterior. En cas

contrari tindran un prova específica al mes d'abril avaluada pel Departament. En tot cas, es
considerarà recuperada l'assignatura si aproven el curs actual.

IMPORTANT: L'avaluació en tota l'ESO és contínua. Tot i així, per a traure la nota final es farà la
mitjana ponderada de les notes parcials (amb 2 decimals) de cada trimestre. D'esta manera, es
valora el progrés de l'alumne des de la primera avaluació, la nota va guanyant pes al llarg del curs, i
es va augmentant en coneixements.
L'operació matemàtica consisteix a multiplicar la nota de la 1a avaluació per 1, la nota de la 2a
avaluació per 2, i la de la 3a per 3. Després se sumen els resultats i es divideixen per 6. Així
obtenim la nota final. En tant per cent el pes de cada avaluació per a traure la nota final seria:
1a avaluació: 17 %
2a avaluació: 33 %
3a avaluació: 50 %
Els alumnes amb les dos primeres avaluacions aprovades que a la tercera avaluació no arriben a ‘4’
a l’apartat de gramàtica i vocabulari, tindran opció a una recuperació d’aquest apartat abans de
l’avaluació final.
A partir de l'aprovat (5) es podrà arrodonir a l'alça a partir del decimal 5. A l'examen extraordinari
de juliol la nota màxima serà 6, i els percentatges establerts per a traure la nota seran els següents:
-

Gramàtica i vocabulari: 70%
Reading: 10%
Writing: 20%

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
4ESO
1.- Prova inicial per a obtenir informació de la situació de cada alumne/a a l'inici de curs.
2.- La nota de cada avaluació s'obtindrà de la següent manera:
-

Examen: 8 punts (7 punts PR4) . L'examen tindrà les parts següents:
. GRAMMAR i VOCABULARY: 5 punts (4 punts PR4)
. READING: 1 punt.
. WRITING: 1'5 punts. (1 punt PR4)
. LISTENING: 0'5 punts. (1 punt PR4)

L'exercici de 'writing' tindrà un nombre mínim de:4 ESO: 100 paraules.
És avaluació contínua i cada avaluació (i cada examen) inclourà a més de la matèria donada en ells,
els continguts de gramàtica i vocabulari de l'anterior, de tal forma que la tercera serà una avaluació
global.
Es realitzaran dos proves de gramàtica i vocabulari al llarg de l'avaluació i es traurà la mitjana. La
primera prova valdrà el 40% de la nota i la segona prova el 60%, ja que és la prova que inclou més
continguts. Els professors del mateix nivell estaran coordinats.
-

SPEAKING: 1 punt.
ACTITUD: 1 punt (2 punts PR4). En este apartat es valorarà el treball i participació en
classe, l’interès.... i la llibreta. Aquells alumnes que no lliuren la llibreta amb tot el que s’ha
demanat a classe perdran aquest punt.

En l’avaluació que s’estudien els Irregular verbs, aquests valdran 1 punt (2 punts PR4) . Per tant, a
les avaluacions en les quals hi ha exàmens de verbs irregulars, l’apartat de gramàtica i vocabulari
valdrà 4 punts (PR4 , 2 punts).
En la 2a avaluació hi haurà un llibre de lectura: valdrà 1 punt. Es controlarà per mitjà d'una prova
tipus test, on els errors descomptaran. Cada dos errors es descomptarà una resposta correcta. En
esta 2a avaluació el ‘reading' valdrà 0'5 punts i el ‘speaking' 0'5 també.
IMPORTANT: Per a aprovar caldrà traure com a mínim una nota de '4' de mitja en
l'apartat de gramàtica i vocabulari. A més s'hauran de realitzar tots els tests/exàmens i totes
les parts d'estos que són avaluables. Si algú no contesta alguna part de l'examen (grammar,
vocabulary, writing, reading o listening) no se li podrà avaluar.
Pel que fa a la puntualitat a l’hora d’assistir a classe, es descomptarà 0,1 punts de la
nota final de cada avaluació per cada retard no justificat.
3.- Recuperació: Els alumnes amb l'assignatura pendent del curs anterior la superaran si aproven la
1a i la 2a avaluació del curs actual, per considerar que esta és un repàs del curs anterior. En cas

contrari tindran un prova específica al mes d'abril avaluada pel Departament. En tot cas, es
considerarà recuperada l'assignatura si aproven el curs actual.

IMPORTANT: L'avaluació en tota l'ESO és contínua. Tot i així, per a traure la nota final es farà la
mitjana ponderada de les notes parcials (amb 2 decimals) de cada trimestre. D'esta manera, es
valora el progrés de l'alumne des de la primera avaluació, la nota va guanyant pes al llarg del curs, i
es va augmentant en coneixements.
L'operació matemàtica consisteix a multiplicar la nota de la 1a avaluació per 1, la nota de la 2a
avaluació per 2, i la de la 3a per 3. Després se sumen els resultats i es divideixen per 6. Així
obtenim la nota final. En tant per cent el pes de cada avaluació per a traure la nota final seria:
1a avaluació: 17 %
2a avaluació: 33 %
3a avaluació: 50 %
Els alumnes amb les dos primeres avaluacions aprovades que a la tercera avaluació no arriben a ‘4’
a l’apartat de gramàtica i vocabulari, tindran opció a una recuperació d’aquest apartat abans de
l’avaluació final.
A partir de l'aprovat (5) es podrà arrodonir a l'alça a partir del decimal 5. A l'examen extraordinari
de juliol la nota màxima serà 6, i els percentatges establerts per a traure la nota seran els següents:
-

Gramàtica i vocabulari: 70%
Reading: 10%
Writing: 20%

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
1 BATXILLERAT

-

Tests: 9 punts. L'examen tindrà les parts següents:
. Use of English: 3 punts.
. Reading: 2 punts.
. Writing: 4 punts. (130-150 words). S'ha de seguir el model facilitat a classe.
Per a aprovar el trimestre caldrà traure una nota mínima de 4 a l’apartat ‘use of
English’.
A l'avaluació extraordinària s'aplicaran els següents percentatges:
Gramàtica i vocabulari: 4p.
Reading: 2p.
Writing: 4p.
-

Presentació de treballs: 1 punt (només comptaran com presentats els treballs originals,
complets, que hagen seguit les instruccions donades a classe, entregats dins del període
establert i amb una qualitat mínima acceptable.)
Per a aprovar el trimestre caldrà tindre com “presentats” el 80% dels treballs demanats.

Aquells estudiants que suspenguen per no haver complit les clàusules del ‘use of English’ o del
mínim de treballs presentats (80%), tindran com a màxim una puntuació de 4,00 en el trimestre,
essent aquesta la utilitzada per a calcular la nota final.
En la 2a avaluació hi haurà un llibre de lectura: 1 punt. Es controlarà per mitjà d'una prova tipus
test, on els errors descomptaran. Cada dos errades es descomptarà una resposta correcta. En esta
avaluació el ‘writing' valdrà 3 punts.
Pel que fa a la puntualitat a l’hora d’assistir a classe, es descomptarà 0,1 punts de la nota final de
cada avaluació per cada retard no justificat.

IMPORTANT: L'avaluació en Batxillerat és contínua igual que en l'ESO. Per a traure la nota final
en Batxillerat es farà la mitjana ponderada de les notes parcials (amb 2 decimals) de cada trimestre.
D'esta manera, es valora el progrés de l'alumne des de la primera avaluació, la nota va guanyant pes
al llarg del curs, i es va augmentant en coneixements.
L'operació matemàtica consisteix a multiplicar la nota de la 1a avaluació per 1, la nota de la 2a
avaluació per 2, i la de la 3a per 3. Després se sumen els resultats i es divideixen per 6. Així
obtenim la nota final. En tant per cent el pes de cada avaluació per a traure la nota final seria:
1a avaluació: 17 %
2a avaluació: 33 %
3a avaluació: 50 %

A partir de l'aprovat (5) es podrà arrodonir a l'alça a partir del decimal 5. L'examen extraordinari
s'avaluarà de 0 a 10.

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
2 BATXILLERAT

-

Tests: 9 punts. L'examen tindrà les parts següents:
. Use of English: 30%. Caldrà traure un 4 com a mínim per a poder aprovar el trimestre.
. PAU: 70%.
Presentació de treballs: 1 punt (només comptaran com presentats els treballs puntuats)

En la 2a avaluació hi haurà un llibre de lectura: 1 punt. Es controlarà per mitjà d'una prova tipus
test, on els errors descomptaran. Cada dos errors es descomptarà una resposta correcta. En esta
avaluació la prova de selectivitat valdrà 60%.
Els alumnes de 2n de batxillerat que porten l'assignatura de 1r pendent la recuperaran aprovant les
dos primeres avaluacions de 2n. Si no les superen tindran un examen al mes d’abril seguint els
mateixos percentatges establerts per a l’avaluació extraordinària de 1 r de Batxillerat. En tot cas, es
considerarà recuperada l'assignatura si aproven la de 2n a final de curs.
IMPORTANT: L'avaluació en Batxillerat és contínua igual que en l'ESO. Per a traure la nota final
en Batxillerat es farà la mitjana ponderada de les notes parcials (amb 2 decimals) de cada trimestre.
D'esta manera, es valora el progrés de l'alumne des de la primera avaluació, la nota va guanyant pes
al llarg del curs, i es va augmentant en coneixements.
L'operació matemàtica consisteix a multiplicar la nota de la 1a avaluació per 1, la nota de la 2a
avaluació per 2, i la de la 3a per 3. Després se sumen els resultats i es divideixen per 6. Així
obtenim la nota final. En tant per cent el pes de cada avaluació per a traure la nota final seria:
1a avaluació: 17 %
2a avaluació: 33 %
3a avaluació: 50 %
A partir de l'aprovat (5) es podrà arrodonir a l'alça a partir del decimal 5. L'examen extraordinari
s'avaluarà de 0 a 10.
Pel que fa a la puntualitat a l’hora d’assistir a classe, es descomptarà 0,1 punts de la nota final de
cada avaluació per cada retard no justificat.

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020

-

CICLES
Tests: 7 punts. Es podran realitzar diverses proves per trimestre i es traurà la mitjana. Per
a aprovar caldrà traure com a mínim un 4.
Actitud: 1 punt.
Presentació de treballs (escrits i orals): 2 punts.

IMPORTANT: Per a aprovar s'hauran de realitzar tots els tests/exàmens de cada trimestre i
totes les parts d'estos que són avaluables. Si algú no realitza els treballs escrits i orals de cada
trimestre no se li podrà avaluar.
Aquells alumnes que una vegada finalitzada la 3a avaluació no aproven la final, hauran de
presentar-se a un examen final al juny. Si també suspenen esta prova, els quedarà la convocatòria de
juliol.
Els alumnes amb l'assignatura pendent del curs anterior la superaran si aproven la 1a i la 2a
avaluació del curs actual, per considerar que esta és un repàs del curs anterior. En cas contrari
tindran un prova específica en el mes d’ abril avaluada pel Departament. En tot cas, es considerarà
recuperada l'assignatura si aproven el curs actual. Els alumnes que han de fer les FCT i tinguen
l’assignatura suspesa faran un examen a principis de febrer.
IMPORTANT: L'avaluació en Cicles és contínua. Per a traure la nota final es farà la mitjana
ponderada de les notes parcials (amb 2 decimals) de cada trimestre. D'esta manera, es valora el
progrés de l'alumne des de la primera avaluació, la nota va guanyant pes al llarg del curs, i es va
augmentant en coneixements.
L'operació matemàtica consisteix a multiplicar la nota de la 1a avaluació per 1, la nota de la 2a
avaluació per 2, i la de la 3a per 3. Després se sumen els resultats i es divideixen per 6. Així
obtenim la nota final. En tant per cent el pes de cada avaluació per a traure la nota final seria:
1a avaluació: 17 %
2a avaluació: 33 %
3a avaluació: 50 %
Aquells grups que facen les FCT, com que només tenen dos avaluacions, la nota final es traurà de la
següent manera:
1a avaluació: 40%
2a avaluació: 60%

S’arrodonirà la nota final a l’alça a partir del decimal 5. L’examen extraordinari s’avaluarà de 0 a
10.
L’alumnat que supere el 15% de faltes d’assistència no justificades, perdrà el dret a l’avaluació
contínua i només podrà presentar-se a l’examen final.

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
CCO3
1.- Prueba inicial para obtener información de la situación de cada alumno al inicio de curso.
2.- La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
-Power Point: 35%
-Video/ podcast: 35%
-Classwork:
- In class activities 10%
-Work progress sheet 10%
-General progress in class 10%
IMPORTANTE: Se deberán realizar todas las partes evaluables de la asignatura. Si alguien
no participa en alguna parte no se le podrá evaluar.
En lo referente a la puntualidad, se descontarán 0,1 puntos de la nota final de cada
evaluación por cada retraso no justificado.
3.- Recuperación: Los alumnos que no superen la asignatura tendrán un prueba específica en julio
evaluada por el Departamento.
4. Recuperar asignatura pendiente: Para aprobar esta asignatura, los alumnos que la tengan
pendiente de años anteriores deberán hacer una presentación individual sobre una receta de cocina.
Los alumnos tendrán que crear una presentación por diapositivas donde expliquen el proceso de
creación del tutorial. Tendrán que explicar por qué han elegido la receta, los ingredientes necesarios
para su elaboración, su procedencia y todo lo que ha aprendido elaborándolo.
Además, deberán entregar un vídeo tutorial donde cocinen la receta y comenten los pasos que deben
seguir para cocinarla.

IMPORTANTE: La evaluación en toda la ESO es continua. De esta manera, para calcular la nota
final se hará la media ponderada de la nota de las diferentes evaluaciones con 2 decimales. De esta
manera, se valora el progreso del alumnado desde la primera evaluación, la nota va ganando peso a
lo largo del curso, y se va aumentando en conocimientos. El método para calcular la nota final es
mediante los siguientes porcentajes:
1a evaluación: 17 %
2a evaluación: 33 %
3a evaluación: 50 %
Los alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas que suspendan la tercera evaluación,
tendrán la opción de realizar una recuperación en la evaluación final.

A partir del aprobado (5) se podrá redondear al alza a partir del decimal 5. Sin embargo, en la
evaluación extraordinaria, la nota máxima será 6.

DEPARTAMENT ANGLÉS
CRITERIS AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
CURS 2019/2020
CCO4
1.- Prueba inicial para obtener información de la situación de cada alumno al inicio de curso.
2.- La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
-Power Point: 35%
-Video/ podcast: 35%
-Classwork:
- In class activities 10%
-Work progress sheet 10%
-General progress in class 10%
IMPORTANTE: Se deberán realizar todas las partes evaluables de la asignatura. Si alguien
no participa en alguna parte no se le podrá evaluar.
En lo referente a la puntualidad, se descontarán 0,1 puntos de la nota final de cada
evaluación por cada retraso no justificado.
3.- Recuperación: Los alumnos que no superen la asignatura tendrán un prueba específica en julio
evaluada por el Departamento.
IMPORTANTE: La evaluación en toda la ESO es continua. De esta manera, para calcular la nota
final se hará la media ponderada de la nota de las diferentes evaluaciones con 2 decimales. De esta
manera, se valora el progreso del alumnado desde la primera evaluación, la nota va ganando peso a
lo largo del curso, y se va aumentando en conocimientos. El método para calcular la nota final es
mediante los siguientes porcentajes:
1a evaluación: 17 %
2a evaluación: 33 %
3a evaluación: 50 %
Los alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas que suspendan la tercera evaluación,
tendrán la opción de realizar una recuperación en la evaluación final.
A partir del aprobado (5) se podrá redondear al alza a partir del decimal 5. Sin embargo, en la
evaluación extraordinaria, la nota máxima será 6.

