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Nombre d’exàmens/trimestre:
L’avaluació és global, contínua i integradora.

El nombre habitual de proves és de 2/3 per trimestre.

Composició nota del trimestre:

PRIMER I SEGON TRIMESTRE:
• Les proves i activitats que indiquin el grau d’assoliment de les 
competències treballades a 2n significaran  60% (grammar 50% i 
Irregular verbs 10%)
• Dimensió comunicació oral  10%
• Dimensió literària ( lectures de llibres ) 15% 
• Dimensió transversal actitudinal i plurilingüe 15% : 
(comportament, deures, interès, participació, dossier, puntualitat…)
Els exàmens de seguiment faran mitjana amb els de final de trimestre.
TERCER TRIMESTRE:

• Les proves i activitats que indiquin el grau d’assoliment de les 
competències treballades a 2n significaran  el 70%
• Dimensió comunicació oral mitjançant presentacions 15%
• Dimensió transversal actitudinal i plurilingüe 15%: 
(comportament, deures, dossier d’aprenentatge, participació, interès, 
puntualitat…)

Requisits específics per aprovar:

- És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier sencer del
trimestre i de totes les tasques encomanades i fetes amb cura.
- El dossier és obligatori per aprovar la matèria.

Nota del curs:

- Les notes obtingudes al 1r i al 2n trimestre tenen un valor del 25% i la
nota del 3r trimestre del 50%. - Al ser una matèria d’avaluació 
contínua, és imprescindible haver assolit el tercer trimestre per superar
el curs.
- Igualment és obligatori haver assolit l’examen de verbs irregulars a 
final de curs per assolir la matèria, si es suspèn només aquest 
examen, tot i tenir els exàmens  de gramàtica assolits, l’alumne/a 
haurà d’anar a fer una prova de recuperació de verbs irregulars.
- Les notes obtingudes al 1r i al 2n trimestre tenen un valor del 25% i la
nota del 3r trimestre del 50%. 



Recuperacions:

Si s’aprova la 1a o la 2a avaluació del curs actual, s’assoleixen les 
competències del curs anterior. Si no és així, cal presentar-se a un 
examen de recuperació a principis de maig.

Observacions:
Les competències transversals (de l’àmbit digital i de l’àmbit personal i 
social) seran treballades i avaluades mitjançant els diferents punts 
especificats a l’apartat composició de la nota.


