
 

 

 

ÀREA DE LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS 

1r d’ESO 

 

 

Què estudiarem i quan? 

 

- 1ª avaluació  

❏ Unitat 1 Relaxed and ready for school: Setembre -          

Octubre 

❏  Unitat 2 Shop till you drop: Octubre - novembre 

❏  Unitat 3 Thinking forward: novembre - desembre 

 

- 2ª avaluació  

❏ Unitat 4 Fit as a fiddle gener 

❏ Unitat 5  Face the music: febrer 

❏ Unitat 6 Hitting the road: març 

 

- 3ª avaluació  

❏  Unitat 7 family comes first: abril 

❏ Unitat 8 Dining out:  maig-Juny 

 

Com s’avaluarà? 

L'avaluació ha de ser formativa i contínua, ha de servir per a millorar             

i per a que l’alumne aprengui a autoregular-se. 

L’avaluació es calcularà, tema a tema, seguint aquest criteri:  

 

Escenari A i B 

 

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ 
% EN LA   

QUALIFICACIÓ 

Plataforma aluzo: 

- Tasques a la plataforma + proves d’avaluació  

60% proves 

20% tasques 



 

 

 

Escenari C 

 

Requisits a tots els escenaris: 

 

- Es requisit tenir un nota mínima de 4 de cada habilitat 

(listening, speaking, language, vocabulary, reading and 

writing) als exàmens.  

- En cas de tenir menys de 4 a una habilitat, la nota 

màxima  de l’examen serà de 5. 

-  

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou         

les intervencions, la participació, la implicació en       

la dinàmica de l’aula i l’actitud. La puntualitat i         

presència a les aules. 

Seguiment del classroom. 

10% 

Competència aprendre a aprendre. 

Portfolio / Quadernet paper. 

10% 

Qualificació Total 100% 

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ 
% EN LA   

QUALIFICACIÓ 

Plataforma aluzo: 

- Tasques a la plataforma + proves d’avaluació  

40% (proves) 

40% (tasques) 

Evidències de l’actitud en el treball diari . Inclou         

les intervencions, la participació, la implicació en       

la dinàmica de la sessió i l’actitud. La         

puntualitat i presència a les sessions online. 

Seguiment de les instruccions al classroom. 

10% 

Competència aprendre a aprendre. 

Portfolio / Quadernet paper. 

10% 

Qualificació Total 100% 



- Els alumnes hauran d’obtenir com a mínim un 4 de 

mitjana de les proves a cada avaluació per poder optar a 

aprovar l’assignatura. 

 

 

Plataforma Aluzo/ proves d’avaluació escrites i orals  

● Serà la mitjana de les notes dels controls escrits i orals i les             

tasques a la plataforma. Inclou exercicis orals amb nota i          

writings. 

● És obligatòri fer la correcció del writing de cada control a           

casa. 

● No es fan exàmens de recuperació de les avaluacions         

suspeses, en cas necessari es posaran activitats. La        

superació d’una avaluació recupera l’avaluació anterior. 

 

Portfolio/Competència aprendre a aprendre 

 

El portfolio es durà a terme al quadern en paper establert on també             

s’aferraran o adjuntaran les fotocòpies. Aquest quadern ha d’incloure         

un “exit ticket” setmanal i “my learning biography and path” on           

l’alumne concretarà els conceptes i habilitats apreses i les que ha de            

millorar. 

 

Altres evidències dels estàndards d’aprenentatge en el treball        

diari tant a casa com a l’aula. 

● Les feines  s’han d’entregar dins el termini o dia establert.  

Si l’alumne entrega la feina fora del termini acordat, la          

puntuació màxima serà de suficient (5).  

● Esforç per parlar en anglès, atenció, participació, i aprofitar         

el temps a classe. 

● Actitud (parlar en un to adequat, respecte, seure correctament,         

demanar torn de paraula, tenir preparat el material damunt la          

taula, tenir encesa la càmera del meet entre altres). 

● És molt important fer diàriament la feina encomanada i dur la           

feina al dia així com també corregir els exercicis a classe.  

 

A final de curs es té en compte el carácter continuu i el punt de               

partida i progrés de l’alumne. 

 

 



 

 

 

RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA 

 

● La recuperació de pendents d’altres cursos es durà a terme a           

través de treballs i proves a cada avaluació. 

● A final de juny es publicaran al classroom d’anglès les tasques           

d'estiu per a que els alumnes que tenguin l'assignatura suspesa          

les puguin realitzar per tal de reforçar els continguts dels curs           

suspès i entregar-les el dia establert (20%). Es realitzarà un          

examen la primera setmana de setembre per recuperar el curs          

suspès (80%) 

● En cap cas la nota de setembre serà superior a 6. 

 

 

 

PERCENTATGE  

EN LA NOTA FINAL 

1era avaluació 20% 

2na avaluació 30% 

Ordinària 50 % 

Qualificació total 100 % 


