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Llibres de lectura 

Cada professor indicarà els llibres que l’alumnat ha de llegir durant el curs. A cada llibre 
correspondrà una activitat. És imprescindible haver llegit i realitzat aquestes activitats per a 
poder ser avaluat a través de l’avaluació contínua.   

 

Proves de comprensió escrita, comprensió oral i ús de la llengua 

Durant el curs es realitzaran 3 proves de comprensió lectora, 3 proves de comprensió oral i 
3 d’ús de la llengua. Per aquestes proves hi haurà data fixada i no tindran cap repercussió 
sobre la nota final de l’alumne/a. L’objectiu d’aquestes proves és preparar l’alumnat per als 
exàmens d’avaluació contínua. L’alumne/a ha d’haver realitzat com a mínim 2 proves per 
destresa per a ser avaluat a través del sistema d’avaluació contínua. 

 

Exàmens d’avaluació contínua 

Durant el curs es realitzaran dos exàmens: un al febrer i un al maig, que tindran les 
característiques següents: 

Examen de febrer : Serà un 30% de la nota final i constarà de les següents destreses: 

o Expressió oral (20% de la nota) 
o Comprensió oral (20% de la nota) 
o Comprensió escrita (20% de la nota) 
o Ús de la llengua (20% de al nota) 
- La part de la Expressió escrita també tindrà un valor del 20%, que arrodonirà el 100% 

de la nota de febrer. Aquest 20% serà la mitjana de dues redaccions fetes a classe en 
les dates indicades pel professor. 

Examen de maig: Serà un 70% de la nota final i constarà de les següents destreses: 

o Expressió oral (20% de la nota) 
o Comprensió oral (20% de la nota) 
o Comprensió escrita (20% de la nota) 
o Ús de la llengua (20% de al nota) 
- La part de la expressió escrita també tindrà un valor del 20%, que arrodonirà el 100% de 

la nota de maig. Aquest 20% serà la mitjana de dues redaccions fetes a classe en les 
dates indicades pel professor. 
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Tant al febrer com al maig, per a no aturar les classes durant dues setmanes, es repartiran 
les diferents destreses en diferents dies. Això significa que els alumnes faran classe normal 
i dedicaran una part de la sessió a l’avaluació. 

 

Examen final 

El mateix dia que es faci l’últim examen d’avaluació contínua -la destresa ús de la llengua-  
al maig, hi haurà un examen final per les persones que no compleixin els requisits per ser 
avaluats a través de l’avaluació contínua, que inclourà les quatre destreses (comprensió 
oral, comprensió escrita, ús de la llegua i express ió escrita ), cadascuna amb un valor 
del 20%. Aquests candidats hauran de parlar amb el professor amb anterioritat per acordar 
la data de l’examen de la expressió oral  (el 20% restant de la nota final). 

 

Els requisits  per a ser avaluat a través de l’avaluació contínua són els següents: 

o Tenir una assistència mínima del 80%. 
o Haver lliurat almenys el 50% de les redaccions que el professor faci fer a casa. 
o Haver fet totes les activitats corresponents als llibres de lectura. 
o Haver fet almenys 2 de les 3 proves de comprensió lectora, comprensió oral, i ús de la 

llengua repartides durant el curs. 

 

 

 


