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CRITERIS D'AVALUACIÓ
Blocs de continguts i criteris d’avaluació:
1. Comprensió. Criteris d’avaluació:
1.1 Interpreta instruccions per la correcta resolució de tasques.
1.2 Comprèn la informació general i específica de textos senzills en format de tipologia diversa, sobre temes relacionats amb l’àmbit laboral i
personal.
1.3 Usa estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i
interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs
sobre el tema i la situació,identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.
1.4 Selecciona informació i dades concretes a partir de textos senzills
2. Expressió. Criteris d’avaluació:
2.1 Utilitza expressions habituals i lèxic sobre temes d’interès personal,
general i quotidians, diferenciant situacions comunicatives formals i informals.
2.2 Redacta idees senzilles, mitjançant frases simples, qüestionaris o
formularis, de forma organitzada i entenedora.
2.3 Expressa per escrit el contingut d’un text mitjançant la traducció no literal sense diccionari i amb llista, si s’escau, de vocabulari.
2.4 Elabora notes i escrits breus per a la comunicació personal i laboral.
3. Utilització de la llengua. Criteris d’avaluació:
3.1 Identifica i usa elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.
3.2 Interpreta lèxic divers en situacions de comunicació personals i laborals habituals utilitzant estratègies com el context i els coneixements previs.
3.3 Produeix textos escrits de tipologia diversa utilitzant estructures bàsiques, connectors senzills i lèxic adequat, respectant regles fonamentals
d’ortografia

SISTEMA D’AVALUACIÓ CAS:
S’avaluaran tot tipus d’exàmens i controls on es valoraran la competència
lectora, l’auditiva, l’expressió oral i escrita, i la interacció. Els alumnes faran
activitats d’autoavaluació al final de cada unitat didàctica sempre que el
professor ho cregui necessari.
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També es tindrà en compte el respecte de l’alumne pel professor/a i
companys/es , la participació positiva a classe i l’esforç per comunicar-se en la
llengua estrangera.
SISTEMA DE RECUPERACIÓ:
L’aprenentatge dels idiomes ha de ser entès com una progressió en què es van
acumulant coneixements. Per tant, l’avaluació serà continua i l’alumnat podrà
aprovar l’assignatura encara que hagi suspès una avaluació,(sempre que no
sigui la tercera avaluació) i que la suma de les qualificacions de les tres
avaluacions doni un mínim de cinc com a promig. La matèria es podrà
recuperar a final de curs en les proves de millora de juny mitjançant una prova
escrita que inclogui els aspectes bàsics que cal assolir.
En cas de suspendre aquesta prova de millora, l’alumne tindrà la opció de
recuperar l’assignatura a principis de setembre mitjançant una prova escrita.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curs_acces_cicles/

