AVALUACIÓ
Als cursos d’avaluació contínua (A1- B2.1) hi haurà dos períodes d’avaluació.
 El primer període finalitzarà el 21 de febrer.
 El segon el 3 de juny.
En aquestes dates el professorat informarà l’alumnat amb més d’un 70% d’assistència,
de les qualificacions resultants de les proves i tasques que hagi realitzat durant aquests
períodes i també a la prefectura d’estudis juntament amb les faltes d’assistència.
La qualificació obtinguda al primer quadrimestre constituirà el 40% de la nota final i
l’obtinguda al segon quadrimestre constituirà el 60%.
Les activitats d’avaluació durant cada període seran diverses (proves escrites i orals,
presentacions, projectes, lectures, produccions escrites, etc..) virtuals i presencials, i
s’ha d’informar l’alumne de manera explícita, qualitativa i quantitativament, dels
resultats obtinguts.
La duració i el format de les proves es podran flexibilitzar per adaptar-se a les
circumstàncies de cada grup.
Per facilitar el càlcul de les qualificacions, si un alumne no fes alguna de les proves per
causes justificades, la podria realitzar, un divendres no lectiu, a una tutoria o un altre
dia durant la classe presencial.
Les proves i tasques d’avaluació es poden fer en diversos moments en temps de classe
al llarg del període d’avaluació.
Es podrà tenir en compte la realització de proves telemàtiques i la valoració de les
tasques realitzades a casa.
Les proves orals tindran lloc, preferiblement, els divendres no lectius.
L’alumnat que hagi assistit a un 70% de les classes i superat cadascuna de les activitats
de llengua avaluades amb un 50% de la puntuació o més, superarà el curs i
promociona al curs següent.
En cas de no haver assistit a un 70% de les classes o no haver superat l’avaluació
contínua, l’alumnat pot presentar-se a l’examen final de juny i/o al de setembre, i
examinar-se d’aquelles parts no superades per avaluació continua amb una nota igual
o superior a 5.
L'alumnat sempre té dret a presentar-se a totes les proves que es facin durant el curs
escolar.

