
Institut Llavaneres. Criteris de qualificació per matèries.

Departament Llengua Estrangera

Àmbit Lingüístic

Matèria Llengua francesa

Nivell: 1r ESO

Curs: 2021-22

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:

•Les proves que indiquin el grau d’assoliment de les 
competències treballades a 2n significaran un 60% de la nota. 
Aquestes proves engloben les diferents dimensions de l’àmbit 
lingüístic.
•Producció de textos orals mitjançant presentacions 15% 
•Lectures de textos 10%
•Nota dimensió transversal actitudinal i plurilingüe: actitud, 
deures, interès, dossier d’aprenentatge, intercanvi epistolar, 
puntualitat… 15%
Les proves de seguiment faran mitjana amb les de final de 
trimestre.

Requisits específics per aprovar:

•Per obtenir l’aprovat cal haver assolit les competències 
treballades. Es valorarà la gradació del nivell d’assoliment.
•És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier 
sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.
•Cal realitzar la presentació oral i la prova escrita de la matèria.

Nota del curs:

•El 1r i el 2n trimestre tenen un valor del 25% cadascun i el 3r 
trimestre del 50%.
•Al ser una matèria d’avaluació contínua, cal assolir el tercer 
trimestre per superar el curs.

Recuperacions:

•Les establertes oficialment segons el calendari. 
• En el cas de quedar pendent aquesta matèria i no assolir les 
competències treballades i avaluades a 2n, es podrà assolir 
mitjançant una prova de recuperació a principis del mes de maig
del següent curs escolar. L’alumnat que faci francès a 2n i que 
hagi assolit el 1r o 2n trimestre, no haurà de realitzar aquesta 
prova. 

Observacions:

• Matèria anual
•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. 



Departament Llengua Estrangera

Àmbit Lingüístic

Matèria Llengua francesa

Nivell: 2n ESO

Curs: 2021-22

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:

•Les proves que indiquin el grau d’assoliment de les 
competències treballades a 2n significaran un 60% de la nota. 
Aquestes proves engloben les diferents dimensions de l’àmbit 
lingüístic.
•Producció de textos orals mitjançant presentacions 15% 
•Lectures de textos 10%
•Nota dimensió transversal actitudinal i plurilingüe: actitud, 
deures, interès, dossier d’aprenentatge, intercanvi epistolar, 
puntualitat… 15%
Les proves de seguiment faran mitjana amb les de final de 
trimestre.

Requisits específics per aprovar:

•Per obtenir l’aprovat cal haver assolit les competències 
treballades. Es valorarà la gradació del nivell d’assoliment.
•És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier 
sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.
•Cal realitzar la presentació oral i la prova escrita de la matèria.

Nota del curs:

•El 1r i el 2n trimestre tenen un valor del 25% cadascun i el 3r 
trimestre del 50%.
•Al ser una matèria d’avaluació contínua, cal assolir el tercer 
trimestre per superar el curs.

Recuperacions:

•Les establertes oficialment segons el calendari. 
• En el cas de quedar pendent aquesta matèria i no assolir les 
competències treballades i avaluades a 2n, es podrà assolir 
mitjançant una prova de recuperació a principis del mes de maig
del següent curs escolar. L’alumnat que faci francès a 2n i que 
hagi assolit el 1r o 2n trimestre, no haurà de realitzar aquesta 
prova. 

Observacions:

• Matèria anual
•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. 



Departament Llengua Estrangera

Àmbit Lingüístic

Matèria Llengua francesa

Nivell: 3r ESO

Curs: 2021-22

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:

•Les proves que indiquin el grau d’assoliment de les 
competències treballades a 2n significaran un 60% de la nota. 
Aquestes proves engloben les diferents dimensions de l’àmbit 
lingüístic.
•Producció de textos orals mitjançant presentacions 15% 
•Llibre de lectura / dossier aprenentatge viatge 10% 
•Nota dimensió transversal actitudinal i plurilingüe: actitud, 
deures, interès, dossier d’aprenentatge, intercanvi epistolar, 
puntualitat… 15%
Les proves de seguiment faran mitjana amb les de final de 
trimestre.

Requisits específics per aprovar:

•Per obtenir l’aprovat cal haver assolit les competències 
treballades. Es valorarà la gradació del nivell d’assoliment.
•És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier 
sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.
•Cal realitzar la presentació oral i la prova escrita de la matèria.

Nota del curs:

•El 1r i el 2n trimestre tenen un valor del 25% cadascun i el 3r 
trimestre del 50%.
•Al ser una matèria d’avaluació contínua, cal assolir el tercer 
trimestre per superar el curs.

Recuperacions:

•Les establertes oficialment segons el calendari. 
• En el cas de quedar pendent aquesta matèria i no assolir les 
competències treballades i avaluades a 2n, es podrà assolir 
mitjançant una prova de recuperació a principis del mes de maig
del següent curs escolar. L’alumnat que faci francès a 2n i que 
hagi assolit el 1r o 2n trimestre, no haurà de realitzar aquesta 
prova. 

Observacions:

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



Departament Llengua Estrangera

Àmbit Lingüístic

Matèria Llengua francesa

Nivell: 4t ESO

Curs: 2021-22

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:

•Les proves que indiquin el grau d’assoliment de les 
competències treballades a 2n significaran un 60% de la nota. 
Aquestes proves engloben les diferents dimensions de l’àmbit 
lingüístic.
•Producció de textos orals mitjançant presentacions 15% 
•Llibre de lectura / dossier aprenentatge viatge 10% 
•Nota dimensió transversal actitudinal i plurilingüe: actitud, 
deures, interès, dossier d’aprenentatge, intercanvi epistolar, 
puntualitat… 15%
Les proves de seguiment faran mitjana amb les de final de 
trimestre.

Requisits específics per aprovar:

•Per obtenir l’aprovat cal haver assolit les competències 
treballades. Es valorarà la gradació del nivell d’assoliment.
•És imprescindible el lliurament amb puntualitat del dossier 
sencer i de les tasques encomanades fetes amb cura.
•Cal realitzar la presentació oral i la prova escrita de la matèria.

Nota del curs:

•El 1r i el 2n trimestre tenen un valor del 25% cadascun i el 3r 
trimestre del 50%.
•Al ser una matèria d’avaluació contínua, cal assolir el tercer 
trimestre per superar el curs.

Recuperacions:

•Les establertes oficialment segons el calendari. 
• En el cas de quedar pendent aquesta matèria i no assolir les 
competències treballades i avaluades a 2n, es podrà assolir 
mitjançant una prova de recuperació a principis del mes de maig
del següent curs escolar. L’alumnat que faci francès a 2n i que 
hagi assolit el 1r o 2n trimestre, no haurà de realitzar aquesta 
prova. 

Observacions:

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



Criteris d’avaluació de 1r ESO
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Criteris d’avaluació de 4t ESO






