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CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tots els criteris d’avaluació explicitats a primer curs, amb nivells lleugerament
superiors en luïdesa, complexitat, correcció, cohesió, coherència i adequació,
alsquals s’han d’afegir els següents:
1. Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio i televisió, i en articles de premsa sobre temes rellevants per als estudiants apareguts
en mitjans de repercussió internacional.
2. Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, històries, i altres tipus d’obres autèntiques d’extensió limitada.
3. Participar activament en discussions o debats orals o en fòrums digitals, sobre temes d’alguna complexitat preparats amb antelació escoltant o llegint atentament, expressant acord o desacord i argumentant breument les pròpies opinions i respectant les convencions del gènere.
4. Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.) d’entre 100 i 200 paraules d’extensió sobre temes propers als interessos dels estudiants, temes d’actualitat, interès general o acadèmic, on s’expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt d’informació, fets, idees o opinions, amb correcció formal (ortogràica i morfosintàctica) básica tenint en compte els elements essencials del context comunicatiu real o simulat.
NORMES DE SEGURETAT I COMPORTAMENT EN: (laboratori, tallers…)
1. Les estacions de treball del laboratori estaran numerades. Cada alumne
tindrà una estació fixa assignada des de començament de curs. Els
professors ompliran el full de registre per cada un dels seus grups el
primer dia que visitin el laboratori. Ells es quedaran una còpia i deixaran
una altra a la carpeta de control del laboratori. Això ens permetrà
identificar al responsable de qualsevol desperfecte de manera
immediata. Cada professor informarà als seus alumnes de les
conseqüències de qualsevol acte de vandalisme a l’aula.
2. Al final de cada sessió, i sempre cinc minuts abans del canvi de classe,
el professor passarà per totes les estacions per assegurar-se de que tot
és en bon estat. Abans de sortir els alumnes hauran de deixar les
cadires ben posades.
3. En cas de desperfectes, el professor haurà de descriure el que ha
passat i identificar els responsables.
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4. Els alumnes que malmetin el material del laboratori hauran de pagar els
desperfectes i perdran el dret a fer-lo servir al llarg de tot el curs de
manera immediata. Podran fer una feina semblant a l’aula de guàrdia.

SISTEMA D’AVALUACIÓ BATXILLERAT.
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. Es realitzaran projectes per comprovar
l’assoliment de competències per part dels alumnes com exposicions orals,
diàlegs a classe, redaccions, etc.
Aquests projectes seran valorats, així com els registres de treball a classe, la
realització dels deures, els llibres obligatoris de lectura, les redaccions i
qualsevol altre treball encomanat pel professor/a.
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 en
la llengua estrangera.
SISTEMA DE RECUPERACIÓ BATXILLERAT.
L’aprenentatge dels idiomes ha de ser entès com una progressió en què es van
cumulant 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 el mes de maig mitjançant una prova escrita. En cas
de suspendre aquesta prova, l’alumne tindrà l’opció de recuperar l’assignatura
a finals de juny en convocatòria extraordinària.
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