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1r TRIMESTRE: Introduction to English for Commerce. Project: My Shop
2n TRIMESTRE: English for Commerce and Communication
3r TRIMESTRE: English for Commerce Final Project
CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
AVALUACIÓ INICIAL
Es farà una valoració de nivell a l’inici de curs per tal de recollir informació per a la pre-avaluació.
AVALUACIÓ CONTINUA
L’anglès és una matèria acumulativa, és a dir, en cada trimestre s’avaluen els continguts dels trimestres
anteriors. El professor pot fer controls, però en finalitzar el trimestre es fa un examen on s’avaluen
continguts gramaticals, vocabulari, comprensió oral i escrita i expressió escrita.
AVALUACIÓ FINAL
L’avaluació final té en compte les avaluacions anteriors així com la tendència de l’alumne a pujar o a
baixar el seu rendiment. Una vegada acabat el tercer trimestre es farà un examen final de tots els
continguts impartits durant el curs. La nota final s’obtindrà tenint en compte els següents percentatges:
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

15%
25%
60%

D’aquesta manera valorem l’esforç i el treball dels alumnes durant tot el curs.
RECUPERACIÓ
Cada trimestre suspès es recupera si s’aprova el trimestre següent. Els alumnes que no superin el tercer
trimestre han de presentar-se a la prova extraordinària.
PROVA EXTRAORDINÀRIA
Al juny es realitza una prova extraordinària per aquells alumnes que no han assolit els objectius i han
suspès la unitat formativa. Aquesta prova implicarà així mateix i a criteri del professorat la presentació de
treballs realitzats durant el curs juntament amb l’examen de continguts.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
EL Departament de Llengües Estrangeres acorda el següent percentatge per aprovar aquesta matèria:
60 % CONTINGUTS: són els exàmens, proves i controls que es realitzen durant el curs. Els exàmens
consten de les següents parts: Gramàtica, Vocabulari, Reading, Writing, Listening. Tenint en compte que
s’ha d’assolir un mínim en cada un d’aquests apartats, es restarà 1 punt de la nota global de l’examen si
es deixa algun apartat en blanc.
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30% PROCEDIMENTS Deures, ús de l’anglès a classe, treballs, projectes, interès, bon ús de les eines
digitals. Es valora molt l’esforç dels alumnes i es té en compte el treball de cada dia, la participació a
classe i l’interès en l’expressió oral. Al llarg dels tres trimestres es fan treballs i projectes que són
obligatoris.
També es fan diverses proves orals bàsiques que es valoraran dins aquest apartat.
En finalitzar cada trimestre s’ha de lliurar el dossier que ha d’elaborar l’alumne recopilant la feina feta. El
dossier, les redaccions i altres tasques que es demanin s’han d’entregar puntualment la data acordada.
Només s’admetran amb un dia de retard i amb una penalització d’un punt.
El professorat pot descomptar 0,25 punts dels exàmens o treballs si la presentació és incorrecta.
10% ACTITUD I COMPORTAMENT Aquest apartat és molt important, ja que pot influir positivament o
negativa en els altres dos apartats. L’assistència a classe i la puntualitat són obligatòries i és
imprescindible mostrar una actitud positiva i de respecte pels professors i els companys.
Un 0 en qualsevol d’aquests tres apartats implica no aprovar la matèria.
Aquest marc avaluador consensuat per tot el departament de llengües estrangeres pot presentar
lleugeres modificacions segons la dinàmica i les circumstàncies del grup.
ALTRES INDICACIONS D’INTERÈS PER L’ALUMNE
MATERIAL
Aquest curs seguirem un mètode bàsic de teoria i pràctica que es complementarà amb material específic
del cicle. Aquest mètode consta de material que proporcionarà la professora, una part digital i l’altre part
en paper en forma de dossier que els alumnes hauran d’adquirir properament.
És imprescindible que els alumnes portin sempre el seu propi material. Tot el material i la llibreta han de
ser individuals de cada alumne. És important i necessari guardar tot el material fins a final de curs.
PRESENTACIÓ DEL DOSSIER
Al final de cada trimestre els alumnes han de presentar un dossier amb tot el material treballat, exercicis,
fotocòpies, projectes, etc. Els fulls de treball s’han d’ordenar i guardar-los tots en un mateix lloc (llibreta o
carpeta) i han d’estar numerats i amb la data en anglès. Cada trimestre es presentarà el dossier amb una
portada on hi constarà el nom de l’alumne, la data, curs i les unitats corresponents. El dossier també és
acumulatiu, es a dir que al final de curs s’ha de presentar tot el material en un únic dossier.
VI SETMANA LLENGÜES ESTRANGERES
Els dies 28,29, 30 i 31 d’octubre es realitzarà una setmana cultural de llengües estrangeres, on hi haurà
una sèrie d’activitats en anglès i francès, les quals seran d’assistència obligatòria. La no-assistència
injustificada a aquestes repercutirà en la nota.
OBSERVACIONS
No es farà cap examen fora de la data prevista, si l’absència no està justificada. Durant els exàmens s’ha
d’estar en silenci i amb una actitud correcta.
En cap cas es permetrà fer fotografies dels exàmens ni treure’ls del centre.
Recordar també que l’ús dels mòbils està totalment prohibit a classe, per tant hauran d’estar apagats i
guardats a la motxilla.
No es pot menjar ( xiclets, entrepans...) ni beure a classe.
El no compliment d’aquestes normes significarà una penalització a la nota d’actitud i/o procediments.
IMPORTANT
L’assistència a classe és obligatòria i, per tant, si s’acumula un percentatge de faltes (justificades o
injustificades) igual o superior al 20% es pot perdre el dret a l’avaluació ordinària.
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