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1. Introducció
Temporització continguts nuclears
1a avaluació

2a avaluació

CURS

2n ESO

3a avaluació

Starter unit(family, school,
verb to be, possessive
adjectives, question words,
have got, there is / are)

Unit 3.The past(opinion
Unit 7. Music (music and
adjectives, common verbs,
instruments, star qualities, be
past simple: be, there was /
going to, contrast with will,
were, past simple, writing a
present continuous (future),
description of a special event)
writing a song review)

Unit 1. My time(free time
activities, prepositions of
place, present simple, writing
a profile for a webpage)

Unit 4. In the picture
Unit 6. Survival (survival
(actions and movements,
verbs and equipment, first
adverbs and adjectives, past
conditional, must and should,
continuous, contrast with past
writing some advice for
simple, writing a description
students)
of an event)

Unit 5. Achieve (periods of
Unit 2. Communication(on
time, numbers and
the phone, quantifiers,
measurements, jobs and
present continuous, contrast
skills, comparative and
with present simple, writing a superlative adjectives, ability:
report on a survey)
can / could, questions with
how, writing a biography)
Project:to be confirmed

Project: to be confirmed

Unit 8. Scary(feelings,
injuries, present perfect,
writing an email about an
accident)
Project: to be confirmed

Graded reader

2. Avaluació i qualificació
Per a superar l’assignatura, a final de curs l’alumne ha de ser capaç de:
1. Identificar i comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de
textos orals senzills.
2. Comunicar-se oralment per participar en converses i en simulacions sobre temes coneguts o
treballats prèviament.
3. Reconèixer la idea general i extreure la informació específica de textos escrits sobre temes
variats i relacionats amb algunes matèries del currículum.
4. Redactar textos breus i senzills sobre temes quotidians, utilitzar les estructures, les funcions
i el lèxic adequats, així com les regles elementals d’ortografia i de puntuació.
5. Utilitzar el coneixement d’alguns aspectes formals morfologia, sintaxi i fonologia com a
instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció.
6. Identificar i mostrar interès pels aspectes culturals i geogràfics propis dels països i cultures
on es parla la llengua estrangera.
L'avaluació serà contínua, mitjançant l'observació diària del treball de l'alumne i la seva
actitud.
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La qualificació dels alumnes es farà mitjançant:
Proves escrites: Es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre que inclouran les diferents
destreses (reading, writing, listening, grammar, vocabulary).
Proves orals: Es valoraran les activitats orals a classe i les intervencions de l'alumne fetes en
llengua anglesa.
Quadern: Es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la presentació, la correcció de
les respostes i l'estructura.
Treball diari
: Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula. S’avaluarà l'actitud dels
alumnes mitjançant l’observació.
Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en grup o
individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els continguts, el format de
presentació i l'ortografia.
Projectes
: Els projectes s’avaluaran segons una rúbrica dissenyada per a cada projecte en
concret.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà aplicant els percentatges indicats a
continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a 3:
1r trimestre:
Workbook, tasks in class, writing tasks, homework
Tests (reading, grammar, vocabulary, writing):
Attitude (Positive attitude and oral interaction)
Projects

20.00%
60,00%
10.00%
10,00%

2n trimestre:
Workbook, tasks in class, writing tasks and homework
Tests (reading, grammar, vocabulary, writing)
Attitude (Positive attitude and oral interaction)
Projects
Book tasks and test

10.00%
60.00%
10.00%
10.00%
10.00%

3r Trimestre:
Workbook, tasks in class, writing tasks and homework
Tests (reading, grammar, vocabulary, writing):
Attitude (Positive attitude and oral interaction)
Projects

20,00%
60.00%
10.00%
10.00%

Una prova (
test) es considerarà superada quan el 60% de les respostes siguin correctes.
Lectures
És obligatòria. Se'n farà un examen de la lectura en el segon trimestre que comptarà un 10%
de la nota de l'avaluació. L'alumne ha d'obtenir, com a mínim, un '3' per aprovar l'assignatura.
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ
Un alumne que hagi suspès una avaluació tindrà la possibilitat de recuperar-la si aprova
l'avaluació següent ja que, tal i com s'ha indicat, l'avaluació és contínua.
Recuperació de la matèria al mes de setembre
En cas que l'alumne suspengui les tres avaluacions es podrà presentar a una prova global de
recuperació al setembre. A l'avaluació extraordinària de setembre, les proves i percentatges
d'aplicació seran els següents:
•
Proves escrites: 80% (en aquesta prova hi haurà exercicis de comprensió lectora,
expressió escrita, gramàtica i vocabulari i comprensió oral).

➔
➔
➔
➔
•

Comprensió lectora: (aproximadament 20%)
Expressió escrita: (aproximadament 30%)
Gramàtica i vocabulari: (aproximadament 40%)
Comprensió oral: (aproximadament 10%)

Feina d'estiu: 20%

Recuperació de la matèria pendent del curs anterior
Si un alumne té l'assignatura pendent del curs anterior, pot recuperar-la si aprova les dues
primeres avaluacions (amb una nota igual o superior a 5) del curs actual. Si no és així,
l'alumne haurà de presentar-se a una prova global que es realitzarà al mes d’abril.
Si un alumne assoleix els objectius del curs actual al juny, però té l’assignatura suspesa del
curs anterior, l’aprovarà automàticament.
En cas de què no hagi superat els continguts de l’assignatura al juny, es podrà presentar a la
prova extraordinària de setembre.

3. Recursos i material necessari
Els alumnes utilitzaran diferent material que facilitarà el departament a través de l’aula virtual
de Google Classroom. A més a més, els alumnes utilitzaran la llicència digital del llibre de text
Together 2 by Ben Wetz, Oxford University Press, així com un dossier de continguts
gramaticals confeccionat pels membres del departament d’anglès.
Llibres de text
Wetz, Ben and Pye, Diana. Together 2 Student's Book. Ed. Oxford University Press.
Llicència digital. IBSN: 9780194515214
Dossier.
Materials
Un quadern o una carpeta d'anelles amb fulles substituïbles i separadors.
Recursos web
http://dictionary.cambridge.org
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http://www.wordreference.com
http://www.agendaweb.org
www.perfect-english-grammar.com/
www.learnenglishteens.britishcouncil.org

4. Activitats complementàries
Assistència a una obra teatral en anglès. Data pendent de confirmació.
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