DEPARTAMENT D’ANGLÈS
INFORMACIÓ SOBRE L'AVALUACIÓ PER ALS CURSOS:
BÀSIC 1, INTERMEDI 1 i AVANÇAT 1
CURS 2017-18
1. AVALUACIÓ I PERÍODES D'EXÀMENS
A aquests cursos s'aplica l'avaluació contínua.
Hi ha tres avaluacions:
•
•
•

Primera avaluació: fins al 4 o 5 de desembre 2017
Segona avaluació: fins al 26 o 27 de febrer 2018
Tercera avaluació: fins al 16 o 17 de maig 2018

En cas que no s'aprovi el curs per avaluació contínua hi haurà una avaluació final al
maig-juny i una recuperació al setembre. Les dates per a aquests exàmens es
publiquen a la pàgina web del centre a principis de maig.
En cap cas l'alumnat pot realitzar els exàmens en dies o hores diferents als
fixats en el calendari d'exàmens.
2. QUÈ S'AVALUA?
Reading, listening, writing, speaking i use of English.
Només per al curs bàsic 1 la part d'ús de la llengua s'inclou dins la prova de
reading.
Almenys hi haurà una prova de cadascuna de les destreses per avaluació.
Els objectius, continguts i la descripció de les proves de cada curs es poden
consultar a la pàgina web www.eoicalvia.com, a la secció Idiomes > Anglès >
Programacions i també a > Avaluació.
3. COM S'AVALUA?
•

•

La qualificació de cada destresa (reading, listening, etc.) es fa mitjançant una
valoració numèrica del 0 al 10.
Per obtenir una qualificació de 5 punts (aprovat) l'alumne ha de superar el
60% dels continguts de cada prova.

Un cop acabada la tercera avaluació, per obtenir la nota global de cada destresa
es prendran en consideració les notes obtingudes al llarg del curs aplicant el
següent criteri:
CURS
BÀSIC 1
INTERMEDI 1
AVANÇAT 1

1r trimestre
20%
20%
20%

2n trimestre
30%
30%
30%

3r trimestre
50%
50%
50%

Per poder superar el curs per avaluació contínua s'han de complir dues
condicions:
1- Després d'aplicar el quadre anterior cada part ha de quedar aprovada.
2- S'ha d'haver assistit al 70% de les classes.
Complides les dues condicions es farà la mitjana de les notes obtingudes de cada
destresa per obtenir la qualificació final del curs.
Si no es superen totes les parts per avaluació contínua, només es repetiran a
l'avaluació de juny i/o setembre les parts suspeses.
Si no s'aprova per avaluació contínua perquè no s'ha arribat al mínim d'assistència,
les notes que es puguin haver obtingut durant el curs no seran tengudes en compte
i la nota de cada destresa serà la que s'obtengui a l'examen de juny o del
setembre.
Si no s'aprova per avaluació contínua perquè alguna destresa no està aprovada les
notes d'aquesta destresa que s'hagin obtingut durant el curs no seran tengudes en
compte i la nota d'aquesta destresa serà la que s'obtengui a l'examen de juny o del
setembre.
Al final de cada període d'avaluació el professorat comunicarà al seu alumnat els
resultats obtenguts i el tant per cent de l'assistència durant el període.
La nota final de cada avaluació de la destresa d'expressió escrita (writing) serà el
resultat d'aplicar el següent tant per cent del total de redaccions fetes durant cada
trimestre segons mostra la taula:
Redaccions fetes a casa

CURS

20%
20%
20%

BÀSIC 1
INTERMEDI 1
AVANÇAT 1

Redaccions fetes a
classe i examen
80%
80%
80%

No es permetrà l'ús de diccionari ni cap aparell electrònic a cap de les proves.
4. DISTRIBUCIÓ I DURADA DE LES PROVES: BÀSIC 1, INTERMEDI 1,
AVANÇAT 1
CURS BÀSIC 1
Comprensió
lectora i ús de
la llengua
Comprensió
auditiva
Expressió
escrita
Expressió oral
(individual)

60 m
30 m
60 m
5m

CURS INTERMEDI 1
Ús de la llengua 50 m
Expressió
90 m
escrita
Comprensió
30 m
auditiva
Comprensió
45 m
lectora
Expressió oral
15 m
(en parelles)

CURS AVANÇAT 1
Ús de la llengua 50 m
Expressió
100 m
escrita
Comprensió
45 m
auditiva
Comprensió
60 m
lectora
Expressió oral
15 m
(en parelles)

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ APLICABLES
5.A. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió escrita per a tots els nivells
CRITERI

S'AVALUA

PUNTUACIÓ

Adequació
Appropriacy

L’ajustament al format requerit; l’adequació al De 0 a 5 punts
registre en funció del destinatari, propòsit i
situació; la rellevància del contingut i el
compliment de la tasca.

Cohesió i
coherència
Cohesion and
coherence

L’organització de la informació i de les idees; l’ús De 0 a 5 punts
de connectors discursius, d’altres mecanismes
d’interconnexió i dels signes de puntuació.

Riquesa
La riquesa, varietat i precisió en relació al De 0 a 5 punts
estructural i de contingut, estructures i lèxic.
vocabulari
Range of
structures and
vocabulary
Correcció
Accuracy

L’ús gramatical, sintàctic i funcional de la llengua. De 0 a 5 punts
Total 20 PUNTS
Aprovat: 12 punts

5.B. Criteris d’avaluació de la prova d’expressió oral per a tots els nivells
CRITERI

S'AVALUA

PUNTUACIÓ

Fluïdesa
Fluency

La capacitat d’expressió de les idees, el ritme De 0 a 5 punts
del discurs, així com el registre utilitzat,
l'organització i coherència de les idees i l'ús de
connectors discursius.

Correcció
Accuracy

La correcció lingüística i la capacitat
d'autocorrecció.

De 0 a 5 punts

Riquesa
Range voc

La riquesa, varietat i precisió del lèxic.

De 0 a 5 punts

Pronunciació
Pronunciation

La pronunciació, el ritme i l'entonació.

De 0 a 5 punts

Interacció
Interaction

La capacitat comunicativa i la interacció en una De 0 a 5 punts
conversa, així com el grau d'autonomia per
desenvolupar la tasca.
TOTAL 25 PUNTS
Aprovat: 15 punts

6. MÍNIMS DE REDACCIONS A FER AL LLARG DEL CURS
El departament d’anglès ha establit un mínim de 10 redaccions que l’alumne haurà
de fer al llarg del curs, a més de les redaccions que es facin durant els exàmens.
Seguint les darreres instruccions de la comissió de proves de certificació un
alumne obtendrà la qualificació de 4 (no apte) si té TRES criteris amb una
puntuació inferior a 3, ja sigui en la mateixa redacció o entre les dues
redaccions. Si l'alumne té QUATRE o més criteris amb puntuació inferior a 3
la nota final serà automàticament de 3.
Per a tots els cursos, si un escrit no correspon en absolut a la tasca
proposada, la nota ha de ser de 2 punts. Si l'alumne només fa una de les
dues tasques proposades, la nota ha de ser un 2.
7. MÍNIMS DE LECTURA
A cadascun dels cursos es faran com a mínim dues lectures. Són les següents:

BÀSIC 1

Primera lectura: The Black
Pearls. Richard MacAndrew.
Cambridge (starter / beginner)
ISBN – 139780521732901

Segona lectura: The Big
Picture. Sue Leather.
Cambridge (beginner /
elementary) ISBN
139780521686310

INTERMEDI 1 Primera lectura: Mandy
Loader, Eye of the Storm.
Cambridge English Readers,
stage 3

Segona lectura: Barnaby
Newbolt, World Wonders.
Oxford Bookworms Library
Factfiles Level 2

AVANÇAT 1

A escollir entre:
‘The London Eye Mystery’ by
Siobhan Dowd (Penguin Books)
- 'Evil under the sun' by Agatha
Christie Pearson graded reders
ISBN; 9781408232040

Three news articles from The
Guardian (Reading Circles)

- The Boy in the Striped
pyjamas by John Boyne

AQUESTA INFORMACIÓ I D'ALTRES RELATIVES AL DEPARTAMENT D'ANGLÈS
ES POT TROBAR A:
www.eoicalvia.com
i a eoicalviaenglish.blogspot.com

