
 

 

ASSIGNATURA: ANGLÈS  CURSO: 4t  ESO 
 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 

 

Avaluació ordinària (II): 

 -L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que hem 

recollit dels nostres alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. 

Aquesta informació s’ha de basar en les dades de la primera i segona avaluació. 

  

- Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir de 

l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 

exclusivament per augmentar la qualificació també podran recuperar les qualificacions 

negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors.  

 

-Les activitats fetes durant aquest període tindran una nota. Per calcular la nota final de 

curs es tindrà en compta la mitjana de les notes de la primera avaluació i la segona. Si 

l’alumne ha realitzat el 100% de les seves tasques de forma correcta, se li afegiran dos 

punts a la nota final. Si l’alumne no ha realitzat totes les activitats proposades pels 

professors, es baixarà els dos punts inicials en proporció a la seva feina lliurada. 

 

 
Avaluació extraordinària: 

 
 

Descripció de la prova final:  
 

• Listening 

• Reading. 

• Grammar and  Vocabulary. 

• Writing. 

Aquesta prova es realitzarà tota el mateix dia. Els alumnes han de treure un 5 
per poder aprovar aquesta assignatura. 

 
 

• Recuperació i avaluació de pendents: 
 

− Els alumnes que tinguin qualque avaluació suspesa podran recuperar-les fent 
totes les feines proposades pels professors des de l’inici de la suspensió de les 

activitats lectives. Cada professor pot demanar feines no entregades de les 
avaluacions suspeses. 

 
 

• Avaluació extraordinària Setembre: 



 

 

 
− ·Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

−  A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 
consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 
suspensió de les activitats lectives presencials. 

 
− ·S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 

de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 
facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 

avaluació negativa.  
 

− Si les condicions les permeten, es farà un examen presencial de recuperació de la 
primera i/o de la segona avaluació al mes de setembre. 

 
• Recuperació de matèries d’altres cursos:  

 
−  La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es farà mitjançant 

treballs i/o probes presencials al mes de juny, segons l’evolució de l’estat 
d’alarma. 

 

 
 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE ( Starter Unit, Unit 1,Unit 2,Unit 3 ) 
 

 
 Bloc 1: Comprensió de textos orals 

 
1. Capta els punts principals i detalls rellevants d'indicacions, anuncis, 

missatges i comunicats breus i articulats de manera lenta i clara sempre que les 
condicions acústiques siguin bones i el so no estigui distorsionat. 

2. Entén l'essencial del que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i 
estructurades (p.e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres d'oci, 

d'estudis o treball). 
3. Identifica el sentit general i els punts principals d'una conversa formal o 

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el 
tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana 

i en una varietat estàndard de la llengua. 
4. Comprèn, en una conversa informal en què participa, descripcions, narracions, 

punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida diària i sobre temes 
del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc a poc i directament i si 
l'interlocutor està disposat a repetir o reformular el que s'ha dit. 

5. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb suport visual, sobre 
aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o 

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el contingut de 
les mateixes. 

6. Distingeix, amb el suport de la imatge, les idees principals i la informació rellevant 
en presentacions sobre temes educatius, ocupacionals o del seu interès. 

 
. 

▪ Lectura i audició d'un correu electrònic. Realització d'exercicis i revisió conjunta. 



 

 

▪ Intercanvis comunicatius a l'aula. 

• Lectura i audició d'un xat. Realització d'exercicis i revisió conjunta. 

• Audició i comprensió d'una conversa sobre el contingut d'una foto. 

•  Comparació de plats típics del país utilitzant les estructures estudiades. Lectura d'un 

text sobre les vacances i repetició memorística de les expressions apreses. 

• Audició d'una conversa sobre un programa d'activitats de vacances. Realització dels 

exercicis de comprensió proposats i revisió conjunta. 

▪ Una conversa suggerint plans per al cap de setmana. 

 
• Visionat i comprensió de vídeos sobre l'expressió de preferències. 

 
 

 
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

 
1. Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són 

els viatges, l'allotjament, el transport, les compres i l'oci, seguint normes de 
cortesia bàsiques (salutació i tractament). 

2. Participa en converses informals cara a carao per telèfon o altres mitjans 
tècnics, en què estableix contacte social, intercanvia informació i expressa 

opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix coses, 
demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que cal seguir 

per a realitzar una activitat conjunta. 
3. Entén els punts principals d'anuncis i material publicitari de revistes o Internet 

formulats de manera simple i clara, i relacionats amb assumptes del seu interès, 
en els àmbits personal, acadèmic i ocupacional. 

4. Pren part en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o 
ocupacional (pe per realitzar un curs d'estiu, o integrar-se en un grup de 
voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seves idees sobre 

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li 
pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris, 

sempre que pugui demanar que li repeteixin els punts clau si ho necessita. 
5. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb suport visual (pe 

transparències o PowerPoint), sobre aspectes concrets de temes del seu interès o 
relacionats amb els seus estudis o ocupació, i respon a preguntes breus i 

senzilles dels oients sobre el contingut de les mateixes. 
 

 
 

 
• Producció, compleció o expansió de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

•  Intercanvi comunicatiu, canviant els rols, efectuant les preguntes i respostes que 

convinguin.  

• Vocabulary practice,  

•  Realització de diàlegs per conèixer informació relativa a accions realitzades 

recentment. 

 



 

 

• Realització d'intercanvis comunicatius en grup, sobre les imatges o títol de cada 

sessió de la unitat, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema 

presentat i estudiat. 

▪ Visionat comprensió dels episodis del vídeo Round up: Growing up; Starting university 

▪  Audició d'un programa de ràdio i comprensió de la informació global i essencial.  

▪ Visionat i comprensió del vídeo Difficult environments.  

▪ Intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  para 

identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. Formulación de preguntas y 

respuestas adecuadas a partir de las preguntas formuladas.  

▪ Participa en el debat Debat oral per parelles sobre pel·lícules i gèneres 

cinematogràfics.  

▪ Expressió oral sobre pel·lícules favorites  

▪ Debat oral en grup sobre aspectes de la cultura pròpia.  

▪ Expressió de preferències.  

▪ Presentació de conclusions del projecte realitzat: Group speaking survey 

 

 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits 
 

1. Entén els punts principals d'anuncis i material publicitari de revistes o Internet 
formulats de manera simple i clara, i relacionats amb assumptes del seu interès, 
en els àmbits personal, acadèmic i ocupacional 

2. Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol suport si els 
nombres, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen gran part del missatge. 

. 
 

▪ Comprensió del significat general i específic del text. Realització de les activitats de 

comprensió. 

▪ Observació i interiorització de l'ús dels modals per expressar habilitat, permís i 

consell: can, could, be able to, should i ought to.  

▪ Lectura i comprensió d'un text sobre Austràlia i New Zealand. Realització de les 

activitats de comprensió proposades.  

▪  Interiorització de l'ordre dels adjectius. Realització dels exercicis proposats i 

correcció de forma conjunta a classe.  

▪ Lectura i comprensió d'un bloc. Realització de les activitats de comprensió 

proposades. Interpretació d'una línia del temps.  

▪ Identificació de les característiques del tipus de text estudiat: una descripció. 

▪ Lectura comprensiva d'una llista de paraules relacionada amb el tema de la unitat: 

comportament, qualitats personals, expressions idiomàtiques.  



 

 

▪  Realització de trencaclosques i mots encreuats.  

• Lectura de un texto para captar el significado general y la información específica que 

se describe.  

▪ Lectura d'un text per copsar el significat general i la informació específica que es 

descriu.  

▪ Lectura de textos sobre aspectes típics i tradicions d'Irlanda i realització de les 

activitats de comprensió. Lectura d'un pòster i resposta a les preguntes formulades.  

▪ Lectura i captació del significat general i específic del text  

▪ Correcció d'errors en un text a partir de la interpretació d'un mapa. 

▪ Reconeixement de la informació presentada en gràfics de diferent tipología. 

▪ Visionat i comprensió del episodis del vídeo Round up: Learning languages, 

▪ Audició d'un programa radiofònic i resposta a les preguntes formulades. 

 

 

 

 

 

 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 

1. Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la seva 
formació, ocupació, interessos o aficions 

2. Escriu notes i missatges, en els quals es fan breus comentaris o es donen 
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana i del seu interès. 
3. Escriu notes, anuncis i missatges breus relacionats amb activitats i situacions de 

la vida quotidiana, del seu interès personal o sobre temes d'actualitat, respectant 
les convencions i normes de cortesia i de l'etiqueta. 

4. Capta els punts principals i detalls rellevants d'indicacions, anuncis, missatges i 
comunicats breus i articulats de manera lenta i clara, sempre que les condicions 

acústiques siguin bones i el so no estigui distorsionat. 
5. Identifica el sentit general i els punts principals d'una conversa formal o informal 

entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el tema li 

resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana i en una 
varietat estàndard de la llengua. 

6. Comprèn, en una conversa informal en què participa, descripcions, narracions, 
punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida diària i sobre temes 

del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc a poc i directament i si 
l'interlocutor està disposat a repetir o reformular el que s'ha dit. 

7. Distingeix, amb el suport de la imatge, les idees principals i la informació rellevant 
en presentacions sobre temes educatius, ocupacionals o del seu interès. 

 
▪ Compleció de frases i textos. Elaboració de frases donant consells per a nous alumnes.  



 

 

▪ Elaboració d'una tasca escrita: la descripció d'una escola, seguint una guia pas-a-pas, 

amb l'ajuda d'unes preguntes de referència i una correcta planificació del text. 

Aplicació dels nous coneixements lingüístics adquirits a la unitat.  

▪ Escriu sobre el que fa quan arriba a casa seguint les instruccions donades.  

▪ Realització dels exercicis i tasques proposades a la zona online per a l'alumne: 

Expressió d'opinions i preferències sobre les pel·lícules. 

▪ Audició i lectura d'un text i associació de títols amb els paràgrafs corresponents. 

Audició d'un podcast sobre llibres i pel·lícules i realització de les activitats de 

comprensió oral. Audició d'una conversa i resposta a les preguntes formulades. 

• Visionat i comprensió de vídeos sobre l'expressió de preferències. 

• Vídeo: Great Irish Writers. 

• Audició, discriminació i repetició de paraules amb els sons / s / i / z /.  

▪ Formulación de preguntas y respuestas adecuadas a partir de las preguntas 
formuladas.  
 

 
 

CRITERIS D ’AVALUACIÓ  SEGON TRIMESTRE ( Unit 4, Unit 5,Unit 6) 

 

 

 Bloc 1: Comprensió de textos orals 

1. Capta els punts principals i detalls rellevants d'indicacions, anuncis, missatges i 

comunicats breus i articulats de manera lenta i clara, sempre que les condicions 

acústiques siguin bones i el so no estigui distorsionat. 

2. Entén l'essencial del que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i 

estructurades. 

3. Identifica el sentit general i els punts principals d'una conversa formal o 

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el 

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana 

i en una varietat estàndard de la llengua. 

4. Comprèn, en una conversa informal en què participa, descripcions, narracions, 

punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida diària i sobre temes 

del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc a poc i 

5. Distingeix, amb el suport de la imatge, les idees principals i la informació 

rellevant en presentacions sobre temes educatius, ocupacionals o del seu interès. 

6. Capta els punts principals i detalls rellevants d'indicacions, anuncis, missatges i 

comunicats breus i articulats de manera lenta i clara, sempre que les condicions 

acústiques siguin bones i el so no estigui distorsionat. 



 

 

7. Entén l'essencial del que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i 

estructurades. 

8. Identifica el sentit general i els punts principals d'una conversa formal o 

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el 

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana 

i en una varietat estàndard de la llengua. 

9. Comprèn, en una conversa informal en què participa, descripcions, narracions, 

punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida diària i sobre temes 

del seu interès. 

▪ Visionat i comprensió del episodis del vídeo Round up: Learning languages, 

▪ Audició d'un programa radiofònic i resposta a les preguntes formulades.  

▪ Visionat i comprensió del vídeo Drums from around the world. 

▪ Audició de tres converses telefòniques i associació de les trucades amb els 

documents 

▪ Vídeo: The language cafè. 

▪ Audició i comprensió de vídeos per localitzar i ampliar informació relativa a la unitat 

▪ Audició de notícies i associació de vocabulari de forma comprensiva 

▪ Audició atenta d'un text per corregir errors o per comprovar respostes 

▪ Una conversa en un restaurant 

 

 

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 
 

1. Es desenvolupa correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són els 

viatges, l'allotjament, el transport, les compres i l'oci, seguint normes de cortesia 

bàsiques. 

2. Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans tècnics, 

en què estableix contacte social 

3. Pren part en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o 

ocupacional (pe per realitzar un curs d'estiu, o integrar-se en un grup de 

voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seves idees sobre 

temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li 

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris, 

sempre que pugui demanar que li repeteixin els punts clau si ho necessita. 

4. Identifica el sentit general i els punts principals d'una conversa formal o informal 

entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el tema li 



 

 

resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitjana i en una 

varietat estàndard de la llengua. 

5. Comprèn, en una conversa informal en què participa, descripcions, narracions, 

punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida diària i sobre temes 

del seu interès, 

6. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb suport visual, sobre 

aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o 

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el contingut de 

les mateixes. 

 

• Una conversa Intercanvi de preguntes per tal d'endevinar un aparell electrònic. 

• Realització d'un roleplay com a pràctica del llenguatge funcional presentat. 

• Intercanvi comunicatiu per parelles o en petit grup, sobre les imatges o títol de 

cada sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema 

• Descripció d'imatges i fotografíes. 

• Una conversa sobre el menjar en un restaurant. 

 

 
 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits  
 

1. Entén els punts principals d'anuncis i material publicitari de revistes o Internet 

formulats de manera simple i clara, i relacionats amb assumptes del seu interès, 

en els àmbits personal, acadèmic i ocupacional. 

2. Entén informació específica essencial en pàgines web i altres materials de 

referència o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a matèries 

acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès, sempre que pugui rellegir 

les seccions difícils. 

3. Capta les idees principals de textos periodístics breus en qualsevol suport si els 

nombres, els noms, les il·lustracions i els títols vehiculen gran part del missatge. 

4. Comprèn l'essencial d'històries de ficció breus i ben estructurades i es fa una idea 

del caràcter dels diferents personatges, les seves relacions i de l'argument. 

5. Identifica, amb ajuda de la imatge, instruccions de funcionament i maneig 

d'aparells electrònics o de màquines, així com instruccions per a la realització 

d'activitats i normes de seguretat. 



 

 

6. Entén els punts principals d'anuncis i material publicitari de revistes o Internet 

formulats de manera simple i clara, i relacionats amb assumptes del seu interès, 

en els àmbits personal, acadèmic i ocupacional. 

7. Entén informació específica essencial en pàgines web i altres materials de 

referència o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a matèries 

acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès, sempre que pugui rellegir 

les seccions difícils. 

 

• Lectura d'un article sobre problemes de comunicación. 

• Lectura i compleció d'un manual d'instruccions d'un smartphone i ampliació de 

vocabulari. 

• Lectura d'extractes de notícies. Anàlisi comprensiu del llenguatge i deducció del 

significat de les paraules en negreta. 

• Comprensió del significat general del text, i realització de les activitats de 

comprensió. 

• Lectura de textos sobre reciclatge de materials i anàlisi comprensiva del 

llenguatge. 

• Identificació de les característiques del tipus de text estudiat: un informe 

periodístic. 

 

 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 

1. Escriu notes i missatges, en els quals es fan breus comentaris o es donen 

instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana i del seu interès. 

2. Escriu notes i missatges, en els quals es fan breus comentaris o es donen 

instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida 

quotidiana i del seu interès. 

 

• Identificació de les característiques del tipus de text estudiat: un correu electrònic 

informal. 

• Audició i comprensió de vídeos per localitzar i ampliar informació relativa a la 

unitat. 

• Descripció de treballs i / o fotografíes. 



 

 

• A report seguint una guia i una correcta planificació del text i aplicant els nous 

coneixements lingüístics adquirits a la unitat. 

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE ( Unit 7, Unit 8, Unit 9). 

 

 
•  · Repassarem els criteris ja treballats. 

 

 

 

 

 

 


