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1. Introducció
Temporització continguts nuclears
1a avaluació

2a avaluació

CURS

2n ESO
PMAR

3a avaluació

Unit 3. People and the
Unit 5. Young and old (Life
Starter Unit (Vocabulary
planet(Parts of the body,
stages, Verb phrases, Talent
revision, Clothes, Plurals,
The environment, Illness,
shows, Adverbs of manner,
Free-time activities, Present
‘will’/ ‘won’t’, First conditional, ‘can / can’t’, ‘could / couldn’t’,
Simple, Present Continuous,
Talking about aches and
Comparison of adverbs,
Making suggestions and giving
pains, Writing a report:
Expressing opinions, Writing a
opinions)
Recommendations)
review: A comparison)
Unit 1. What's on? (Events,
Adjectives, Scout camps, Past
Simple, There was / were,
used to, Talking about school,
Writing a diary entry: An
event)
Unit 2. Discoveries
(Materials, Containers, Sea
journeys, Past continuous,
Past continuous and past
simple with ‘when’ and ‘while’,
Describing objects, Writing a
Thank-you letter)

Unit 4. Making it happen
(Money, Verbs and
prepositions of movement,
Weddings, ‘be going to’ for
future plans and intentions,
‘be going to’ and ‘will’ for
predictions, Paying for
something in a shop, Writing
a letter: An invitation)

Unit 7. In the wild(Wild
nature verbs, Adjectives,
Habitat, Modals, Talking about
a new sport, Writing:
A forum)

Graded reader

Unit 6. Work and play
(Jobs, Holidays, A dangerous
job, Present perfect, Talking
about work experience,
Writing a postcard)

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.
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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.
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 dels alumnes.
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.
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:
Tasks in class, writing tasks and homework

30.00%

Oral use of English language in class
Tests (reading, listening, grammar, vocabulary, writing)
Attitude

10.00%
50.00%
10.00%

2n trimestre:
Tasks in class, writing tasks and homework

20.00%

Oral use of English in class
Tests (reading, listening,
reading)
Attitude
Book task

10.00%
50.00%

grammar,

vocabulary,

writing

and

10.00%
10.00%

3r Trimestre:
Tasks in class, writing tasks and homework

30.00%

Oral use of English language in class
Tests (reading, listening, grammar, vocabulary, writing)
Attitude

10.00%
50.00%
10.00%

Lectura
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És obligatòria. Es farà un treball de la lectura a finals del 2n trimestre que comptarà el 10% de
la nota.
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%

➔
➔
➔
➔
•

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

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 la du 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
Tots els alumnes utilitzaran material divers 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 i workbook Spectrum 2. C
 onsideram imprescindible per seguir el desenvolupament del
curs.
Llibres de text
Spectrum 2. Student's Book. Oxford. Authors: Paul Kelly & Dan Morris. (Llicència
digital) (Llicència digital) IBSN: 9780194820226

Lectura (2n trimestre)
- Llibre de lectura que se'ls deixarà en préstec del departament.
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Materials
Un quadern. Per a la presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial
cura. Els criteris mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:
El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
Has de posar data cada dia.
Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
Ha d'estar net i amb marges.
Els enunciats han d'estar copiats íntegrament, posant el número de pàgina del llibre.
Un diccionari escolar bilingüe. A continuació assenyalam alguns diccionaris d'un nivell
adequat pels alumnes:
http://dictionary.cambridge.org
http://www.wordreference.com
http://www.agendaweb.org
www.perfect-english-grammar.com/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

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

