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PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ:

Treballarem les unitats del llibre Outlook 1 (Student’s book) i del workbook. Totes les destresses:
speaking, listening, reading, writing, grammar, vocabulary i competències clau, promovent
situacions d'aprenentatge per posar en pràctica els sabers bàsics.
Un examen per cada unitat dividit en dos parts, la primera part s’avalua el vocabulari, la gramàtica
i la comprensió oral, i l’altra part s’avalua la comprensió i l’expressió escrita.

Llibre de lectura i examen escrit del llibre ‘The Elephant Man’.
Com a mínim una redacció de cada unitat.
Quadern d’activitats (llibreta) serà revisat al final de cada trimestre.
Aprenentatge autònom, ús de la llengua anglesa en classe i una participació activa..
Realització d'activitats mitjançant la plataforma 'Interactive Student' de Burlington, entrant en
http://app.burlingtonenglish.com

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

- Competències orals: 20%
1) Listening: 10%
2) Speaking: 10%

- Competències escrites: 70%
3) Reading: 15%
4) Writing: 15%
5) Vocabulary: 10%
6) Grammar: 15%
7) Interactive student (online activities): 15%

- Actitud: 10%
8) Classwork/ Participation/ Behaviour: 10%

RECUPERACIÓ:
L’avaluació serà continua. L’assignatura està sotmesa a un constant reciclatge, per tant es
considerarà que una avaluació està recuperada si s'aprova la següent, tenint en compte els
percentatges que aplicarem al Juny. Per calcular la nota final de juny, donat que l’avaluació és
contínua, les últimes avaluacions tindran més pes que la primera. Per això, realitzarem una mitjana
ponderada de les tres avaluacions, on la primera valdrà un 20%, la segona, un 30% i la tercera un
50%.

http://app.burlingtonenglish.com


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

Prova extraordinària: El professorat del Departament d'Anglès prepararà les proves
extraordinàries en acabar el curs al juny. El llibre de lectura queda exclós d'aquesta prova i la prova
consistirà en un un text (reading comprehension), una activitat de comprensió oral (listening) i una
redacció sobre un tema vist al llarg del curs (writing). Aquesta és una prova de mìnims, per tant la
nota será “apte” (5), “no apte” (menys de 5)

PENDENTS

No hi ha pendents per ser un començament d’etapa.

ASSIGNATURA/
ASSIGNATURES

ANGLÈS

NIVELL/S 2n GRUP/S BATXILLERAT D'HUMANITATS

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

Treballarem les unitats del llibre Outllook 2 (Student’s book) i material extra, a més a més, ens
centrarem en ampliar vocabulari i estructures per treballar l’expressió escrita i comprensió escrita.
Treballarem totes les destreses encara que no de la mateixa manera. Al ser un curs de preparació
per a les proves d’accés a la universitat, l’alumne no se li avaluarà amb nota el ‘Listening’ encara
que això no vol dir que no ho treballem a classe. Quant al ‘Speaking’, he assignat un baix
percentatge ja que a les proves PAU no s’avalua aquesta competència, per tant no podem deixar de
banda aquesta competència atès que l’alumnat ha de ser capaç de defendre’s en situacions
comunicatives d’una manera fluïda en acabar el batxillerat. Les altres destreses com són: Writing i
Reading seran les que més treballarem en profunditat ja que el model de PAU consta d’estes dos
parts.
Per part del professor se’ls proporcionarà un full als alumnes amb vocabulari extra relacionat amb
el tema tractat per unitat, així doncs, ampliar el seu ventall lèxic per aplicar-lo als ‘writing’, també
entregarem material de suport amb estructures, expressions de diferents tipus de ‘writings’ perquè
sàpiguen estructurar correctament un text.
Pel que fa a la gramàtica, es treballaran a mode de repàs els continguts gramaticals que ja van
veure a 1r de batxillerat, assegurant-nos que saben posar en pràctica aquestes estructures.

El llibre de lectura es llegirà al llarg de tot el curs ja que són històries curtes. Les històries es
reparteixen equitativament en cada trimestre. El llibre s’avaluarà de diferent manera (test de
multiple choice, answer questions, comment paragraphs, speaking, etc)

Un exàmen tipo PAU per trimestre (Reading  + Writing)
Com a mínim entregaran una redacció per cada unitat, podent entregar-ne més si l’alumne així ho
considera.

La llibreta serà entregada al final de cada trimestre per veure si s’han organitzat correctament els
apunts,tenen els exercicis fets, les explicacions gramaticals copiades, el vocabulari està inclòs i les
fotocòpies que els proporcionem també estan. És una manera de preparar-los per a la universitat ,
en el sentit que alli hauran de prendre molts apunts, ser molt organitzats i nets.

Participació activa en classe, ús de l'anglès per comunicar-se i corregir, una bona i correcta actitud
a classe serà essencial.



Realització d'activitats online mitjançant la plataforma 'Interactive Student' de
Burlington entrant en http://app.burlingtonenglish.com on es valorarà i es treballarà molt la
gramàtica, el vocabulari i la comprensió oral entre altres destreses serà OPCIONAL, solament per
aquells que vuiguen optar a pujar fins a 1 punt extra en la nota final de cada trimestre.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
- Competències orals: 10%
1) Speaking: 10% (ús de l'anglès en classe, participació activa i bona actitud)

- Competències escrites: 90%
3) Reading PAU: 30%
4) Writing PAU: 20%
5) Writing tasks: 20% + Reader ‘The Gold Bug’: 10%
6) Notebook (includes: portada, vocabulari, explicacions gramaticals, exercicis  fets i
corregits, i fotocòpies i tasques 10%
7) Interactive student (online activities on s’avaluarà

la gramàtica entre altres destreses): +10% (extra)

RECUPERACIÓ:
L’avaluació serà continua. L’assignatura està sotmesa a un constant reciclatge, per tant és
considerarà que una avaluació està recuperada si s'aprova la següent, tenint en compte els
percentatges que aplicarem al Juny.
Per calcular la nota final de juny, donat que l’avaluació és contínua, les últimes avaluacions
tindran més pes que la primera. Per això, realitzarem una mitjana ponderada de les tres
avaluacions, on la primera valdrà un 20%, la segona, un 30% i la tercera un 50%

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

-Prova extraordinària: El professorat del Departament d'Anglès prepararà les proves
extraordinàries en acabar el curs al juny, sempre en funció d’allò que s’ha impartit a l’aula i
contemplant sobre tot o exclusivament els objectius mínims i la part escrita (fer exàmens orals a
tots en la quantitat de temps disponible seria inviable). L’alumnat que no haja assolit l’assignatura
haurà d’estar assabentat d’allò que ha de preparar per a aquesta prova.
Aquesta és una prova de mìnims, per tant la nota será “apte” (5) o “no apte” (menys de 5).

PENDENTS

-Recuperació de pendents: L’alumnat que no haja superat les proves extraordinàries tindrà
l’assignatura pendent. Al tractar-se d’una llengua els continguts de la qual són una consecució des
de 1r ESO a 2n Batxillerat –augmentant poc a poc però sempre reciclant allò que ja s’ha estudiat-
no es pot considerar avaluar-la per nivells separats, sinó que necessàriament una vegada assolit un
determinat nivell, els inferiors a aquest es consideren automàticament superats.
Per exemple, si un alumne té suspès el 1r de batxillerat però aprova el 2n de batxillerat, haurà
recuperat 1r de forma automàtica. Els alumnes que no vulguen jugarse-ho tot a esta carta tenen dret
a fer un examen de recuperació preferiblement al mes de febrer. També es pot decidir aprovar-li
l’assignatura pendent a un determinat alumne en funció del seu rendiment en la primera avaluació.
Així mateix, l’examen de recuperació de febrer pot estar confeccionat amb els continguts de la
primera avaluació.
D’aquesta manera, encara que, com a la prova extraordinària, es tracte bàsicament d’objectius
mínims, l’alumne no queda desbordat pel sentiment que ha d’examinar-se de tot un curs ja passat.
La nota será “apte” (5) o “no apte” (menys de 5).

http://app.burlingtonenglish.com

