ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres - 1r ESO Anglès
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin
reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes de 1r ESO puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al
seu classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.
3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o
àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un
punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
-

Participació als hangout meets: 20%
Tasques avaluables : 50%
Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%
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Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç
individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per
augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.

ANGLÈS

OBJECTIUS

1r ESO
1.

Escoltar

i

comprendre

informació

general i específica de textos orals en
situacions comunicatives variades.
2. Expressar-se oralment en situacions de
comunicació

habituals

i desenvolupar

Continguts essencials

Continguts no donats

Estàndards d’aprenentatge essencials

Unit 5- Learning World

Unit 5- Learning
World

Completa un qüestionari senzill amb informació personal i

VOCABULARY

per subscriure’s a una publicació digital, matricular-se en un

VOCABULARY
- School subjects
GRAMMAR
- Present Continuous:
affirmative, negative,
questions, contrast with
present simple

destreses comunicatives, dins i fora de
l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un

relativa a la seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e.
taller, o associar-se a un club esportiu).

-verbs related to
studying
USE OF LANGUAGE

Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es
fan breus comentaris o es donen instruccions i indicacions
relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana i del

USE OF LANGUAGE

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
cert nivell d’autonomia i correcció, al
mateix temps que utilitzar eines que

- An email about your
school

ajudin a la correcta interacció amb els
altres.
3.

seu interès.

GRAMMAR

Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o

-like+’-ing’

Llegir

de

forma

comprensiva

d’extreure’n

informació

general

Unit 6- Food & Health

- Ordering food

i

específica, i també utilitzar la lectura com
a font d’informació, d’enriquiment personal
i de coneixement d’altres cultures.

VOCABULARY
- Food, adjectives
related to health

amb finalitats diverses sobre diferents
amb recursos adequats de

cohesió i coherència.

- Countable &
uncountable nouns,
some, any, much, many,
a lot of, - -Imperative,
USE OF LANGUAGE

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els
elements bàsics de la llengua (fonètica,
lèxic, estructures i funcions) en diversos
contextos de comunicació oral i escrita.

- A food blog
(writing an video)

Facebook) relacionats amb activitats i situacions de la vida
quotidiana, del seu interès personal o sobre temes d’actualitat,
respectant les convencions i normes de cortesia i d’etiqueta.
Escriu informes molt breus en format convencional amb
informació senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de

Unit 7Sport

certes accions, en els àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint

VOCABULARY
- Sport, verbs related
to sport

assenyalant els principals esdeveniments de forma esquemàtica.

GRAMMAR
- Past simple: be, there
was/ there were, past
simple: affirmative,
past time expressions

contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia

USE OF LANGUAGE
- Talking about the
weekend
- A profile of sports star

suggeriments (p. i. es cancel·len, confirmen o modifiquen una

GRAMMAR

4. Escriure de forma eficaç textos senzills
i

USE OF LANGUAGE

i

autònoma textos diversos i ser capaç

temes

- Asking for help when
you are studying

6. Adquirir una dinàmica de grup que

de manera senzilla situacions, persones, objectes i llocs i

Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el
informació, es descriuen en termes senzills esdeveniments
importants i experiències personals (p. i. la victòria en una
competició); es donen instruccions, es fan i accepten oferiments i
invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera senzilla.
Escriu

correspondència

formal

bàsica i breu, dirigida a

institucions públiques o privades o entitats comercials, sol·licitant

faciliti la cooperació entre els alumnes en

o donant la informació requerida de manera senzilla i observant

la realització de tasques d’aprenentatge

Unit 8- Growing Up

les convencions formals i normes de cortesia bàsiques d’aquest

emprant sempre la llengua estrangera

VOCABULARY
- Describing people,
life events

tipus de textos.

vehicular dins l’aula.
7.

Desenvolupar

l’autonomia

en

l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest

GRAMMAR
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procés

i

transferir

els

coneixements

adquirits en la llengua primera o en altres
llengües

a

l’estudi

de

la

llengua
USE OF ENGLISH
- Doing an interview
- An Interview

estrangera.
8.

Fomentar

l’esperit

de

recerca

i

autonomia personal utilitzant els recursos
didàctics a l’abast, com ara Internet,
materials multimèdia, llibres de consulta,
etc.
9. Reflexionar sobre el funcionament de la
llengua estrangera i apreciar-la com a
instrument d’accés a la informació i com a
eina

- Past simple:
affirmative, negative
and questions

d’aprenentatge

de

continguts

diversos.
10. Fomentar el respecte, la gestió de les
emocions i la solidaritat mitjançant la
llengua estrangera.
11. Valorar la llengua estrangera i les
llengües en general com a mitjans de
comunicació i entesa entre persones de
procedències, llengües i cultures diverses
evitant qualsevol tipus de discriminació.
12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús
de la llengua estrangera i en relació amb
la pròpia capacitat d’aprenentatge.
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ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres - 2n ESO Anglès
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin
reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes de 2n ESO puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al
seu classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.
3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o
àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un
punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:

-
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Participació als hangout meets: 20%
Tasques avaluables : 50%
Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç
individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per
augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.
4.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.

ANGLÈS

OBJECTIUS

2n ESO

Continguts
essencials
Unit 5.

1. Escoltar i comprendre informació

Achieve

general i específica de textos orals en

(periods of
time,

Continguts
no donats

Estàndards d’aprenentatge essencials
Bloc 1. Compressió de textos orals

Unit 6.
Survival
(survival

●

Entén l’essencial del que es diu en transaccions i
gestions quotidianes i estructurades (p. e. en

situacions comunicatives variades.
2. Expressar-se oralment en situacions
de

comunicació

habituals

i

desenvolupar destreses comunicatives,
dins i fora de l’aula, de forma eficaç,
adequada

i

d’autonomia

amb

un

cert

nivell

i correcció, al mateix

temps que utilitzar eines que ajudin a la
correcta interacció amb els altres.

numbers and
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verbs and
hotels, botigues, albergs, restaurants, centres

measuremen

equipment,

ts, jobs and

first

skills,

conditional,

comparative

must and

and

should,

superlative

advice for

adjectives,

students)

d’oci, de estudis o feina).
●

Identifica el sentit general i els punts principals
d’una conversa formal o informal entre dos o més
interlocutors que té lloc en la seva presència,
quan el tema li resulta conegut i el discurs està
articulat amb claredat, a velocitat mitjana i en una
varietat estàndard de la llengua.

ability: can /
could,

Unit 8.

3. Llegir de forma comprensiva i

questions

Scary

autònoma textos diversos i ser capaç

with how, a

(feelings,

presentacions

d’extreure’n

biography)

injuries,

ocupacionals o del seu interès (p. e., sobre un

present

tema curricular, o una conversa per organitzar el

informació

general

i

específica, i també utilitzar la lectura
Graded
Reader and
personal i de coneixement d’altres
Project:
Women
cultures.
Rock
com a font d’informació, d’enriquiment

4. Escriure de forma eficaç textos
senzills amb finalitats diverses sobre

Unit 7.

diferents

Music

temes

i

amb

recursos

adequats de cohesió i coherència.

(music and

●

Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les
idees

perfect, an

principals

i

informació

sobre

temes

rellevant

en

educatius,

seu treball en equip).

email about
an accident)

●

Identifica la informació essencial de programes
de televisió sobre assumptes quotidians o del seu

Project: My
favourite
recipe video

interès articulats amb lentitud i claredat (p. e.
notícies, documentals o entrevistes), quan les
imatges ajuden a la compressió.
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i

5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta

instruments,

els elements bàsics de la llengua

star

(fonètica, lèxic, estructures i funcions)

qualities, be

en diversos contextos de comunicació

going to,

oral i escrita.

faciliti la cooperació entre els alumnes
la

realització

d’aprenentatge

de

emprant

tasques

sempre

la

llengua estrangera vehicular dins l’aula.
7.

●

Desenvolupar

l’autonomia

Fa

presentacions

breus

i

assajades,

ben

estructurades i amb recolzament visual (p.e.
transparències o PowerPoint), sobre aspectes

contrast with

6. Adquirir una dinàmica de grup que
en
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interacció

concrets de temes del seu interès o relacionats

will, present

amb els seus estudis o ocupació, i respon a

continuous

preguntes breus i senzilles dels oients sobre el

(future), a

contingut de les mateixes.

song review)
●

Participa en converses informals cara a cara o
per telèfon o altres mitjans tècnics, en els que

en

s’estableix contacte social, intercanvia informació i

l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest

expressa opinions i punts de vista, fa invitacions i

procés i transferir els coneixements

oferiments, demana i ofereix coses, demana i

adquirits en la llengua primera o en

dóna indicacions o instruccions, o discuteix els

altres llengües a l’estudi de la llengua

passos que cal per realitzar una activitat conjunta.

estrangera.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

8. Fomentar l’esperit de recerca i
autonomia

personal

utilitzant

els

recursos didàctics a l’abast, com ara
Internet, materials multimèdia, llibres

●

Entén els punts principals de anuncis i material
publicitari de revistes o Internet formulats de
manera

simple

assumptes

del

i

clara,

seu

i

relacionats

amb

interès, en els àmbits
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personal, acadèmic i ocupacional.

de consulta, etc.
9. Reflexionar sobre el funcionament

●

Comprèn correspondència personal en qualsevol

de la llengua estrangera i apreciar-la

format en la que es parla d’un mateix; es

com

la

descriuen persones, objectes i llocs; es narren

informació i com a eina d’aprenentatge

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o

de continguts diversos.

imaginaris, i s’expressen sentiments, desitjos i

a

instrument

d’accés

a

opinions sobre temes generals, coneguts o del

10. Fomentar el respecte, la gestió de

seu interès.

les emocions i la solidaritat mitjançant
la llengua estrangera.

●

breus en qualsevol suport si els números, els

11. Valorar la llengua estrangera i les

noms, les il·lustracions i els títols vehiculen gran

llengües en general com a mitjans de

part del missatge.

comunicació i entesa entre persones
de procedències, llengües i cultures

Capta les idees principals de textos periodístics

●

Entén informació específica essencial en pàgines

diverses evitant qualsevol tipus de

Web i altres materials de referencia o consulta

discriminació.

clarament estructurats sobre temes relatius a

12. Adquirir seguretat i confiança en
l’ús de la llengua estrangera i en relació
amb la pròpia capacitat d’aprenentatge.

matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals,
o del seu interès (p.e. sobre un tema curricular, un
programa informàtic, una ciutat, un esport o el
medi ambient), sempre que pugui rellegir les
seccions difícils.

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i
interacció
●

Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats),
en els que es fan breus comentaris o es donen
instruccions

i

indicacions

relacionades

amb

activitats i situacions de la vida quotidiana i del
seu interès.
●

Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en
Twitter o Facebook) relacionats amb activitats i
situacions de la vida quotidiana, del seu interès
personal o sobre temes d’actualitat, respectant les
convencions i normes de cortesia i d’etiqueta.

●

Escriu

informes

molt

breus

en

format

convencional amb informació senzilla i rellevant
sobre fets habituals i els motius de

certes

accions, en els àmbits acadèmic i ocupacional,
descrivint

de

manera

senzilla

situacions,

persones, objectes i llocs i assenyalant els
principals esdeveniments de forma esquemàtica.
●

Escriu correspondència personal en la que
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s’estableix i manté el contacte social (p. i., amb
amics en altres països), s’intercanvia informació,
es descriuen en termes senzills esdeveniments
importants i experiències personals (p. i. la
victòria

en

una

competició);

es

donen

instruccions, es fan i accepten oferiments i
suggeriments (p. i. es cancel·len, confirmen o
modifiquen

una

invitació

o

uns

plans),

s’expressen opinions de manera senzilla.

i
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres - 3r ESO Anglès
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin
reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes de 3r ESO puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al
seu classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.
3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19
, “La qualificació de les matèries i/o
àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un
punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
-

Participació als hangout meets: 20%
Tasques avaluables : 50%
Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%
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Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç
individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per
augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.

ANGLÈS

OBJECTIUS

Continguts
essencials

Continguts no
donats

Unit 6. Learn

Unit 8.On Screen

3r ESO

Estàndards d’aprenentatge essencials
Bloc 1. Comprensió textos orals

1.

Escoltar

i

comprendre

informació

general i

específica de textos orals en situacions comunicatives
variades.
2.

Expressar-se

comunicació

oralment

habituals

i

en

situacions

desenvolupar

de

destreses

comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç,
adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció,
al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

-Schools and
exams: verb and
noun
collocations;
courses and
careers: verbs

Vocabulary:
-Film and book
genres; films
and books:
verbs and nouns
Grammar:

-can, could, be
able to; have to /
need to / must /
should

1.2 - Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i
estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres d’oci, de
estudis o feina).
1.3 - Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o
informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el
tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat

- Present and
past passive:
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correcta interacció amb els altres.
3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos
diversos i ser capaç d’extreure’n informació general i
específica, i també utilitzar la lectura com a font

- Asking for and
giving advice
- An opinion
essay

d’informació, d’enriquiment personal i de coneixement
d’altres cultures.

Unit 7. Big ideas

4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb

-Taking action:
verbs;
personality
adjectives

finalitats diverses sobre diferents temes i amb
recursos adequats de cohesió i coherència.
5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements
bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, estructures i
funcions) en diversos contextos de comunicació oral i

affirmative and
negative;
present and past
passive:
questions

Use of language:
-Recommending
and expressing
preferences

escrita.

1.4 - Comprèn, en una conversa informal en la que participa, descripcions,
narracions, punts de vista i opinions sobre assumptes pràctics de la vida diària
i sobre temes del seu interès, quan se li parla amb claredat, a poc a poc i
directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular allò dit.
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció
2.1 - Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb
recolzament visual (p. e. transparències o PowerPoint), sobre aspectes

Writing:
-can / may /
might / could; must / can’t;
perhaps; second
conditional

mitjana i en una varietat estàndard de la llengua.

-A film book
review

concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o
ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el contingut
de les mateixes.
2.3 - Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres
mitjans tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia informació i

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la
cooperació entre els alumnes en la realització de
tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua
estrangera vehicular dins l’aula.

-Supporting a
point of view

expressa opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix

-A discussion
essay

cal per realitzar una activitat conjunta.

coses, demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que

Bloc 3. Comprensió textos escrits
3.3 - Comprèn correspondència personal en qualsevol format en la que es

7.

Desenvolupar

l’autonomia

en

l’aprenentatge,

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

reflexionar sobre aquest procés i transferir els

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i s’expressen

coneixements adquirits en la llengua primera o en

sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals, coneguts o del seu

altres llengües a l’estudi de la llengua estrangera.

interès.

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal

3.4 - Entén l’essencial de correspondència formal en la que se l’informa sobre

utilitzant els recursos didàctics a l’abast, com ara
Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

assumptes del seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional (p.
e. sobre un curs de idiomes o una compra per Internet).

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020

3.6 - Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

estrangera i apreciar-la com a instrument d’accés a la

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a

informació i com a eina d’aprenentatge de continguts

matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (per

diversos.

exemple, sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat, un
esport o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions difícils.

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i
la solidaritat mitjançant la llengua estrangera.

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en

4.2 - Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan breus

general com a mitjans de comunicació i entesa entre
persones de procedències, llengües i cultures diverses

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb activitats i
situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

evitant qualsevol tipus de discriminació.
4.3 - Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o Facebook)
12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua

relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès

estrangera i en relació amb la pròpia capacitat

personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de

d’aprenentatge.

cortesia i d’etiqueta.
4.4 - Escriu informes molt breus en format convencional amb informació
senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els
àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions,
persones, objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments de forma
esquemàtica.
4.5 - Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el
contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia informació, es
descriuen en termes senzills esdeveniments importants i experiències
personals (p. i. la victòria en una competició); es donen instruccions, es fan i
accepten oferiments i suggeriments (p. i. es cancel·len, confirmen o
modifiquen una invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera
senzilla.

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres - 3r ESO PMAR Anglès
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin
reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes de 3r PMAR puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al
seu classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.
3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19
, “La qualificació de les matèries i/o
àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un
punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:

Nota 3a av. Nota final
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts
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Recordam que a la tercera avaluació s’impartiran aquells continguts essencials per a poder continuar els estudis amb garanties d’èxit
i és important que TOTS els alumnes la segueixin telemàticament.

Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
-

Participació als hangout meets: 20%
Tasques avaluables : 50%
Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç
individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per
augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.
4.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.
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ANGLÈS

OBJECTIUS

Continguts
essencials

Continguts no
donats

3r PMAR

Estàndards d’aprenentatge essencials
Bloc 1. Comprensió textos orals

Unit 5. A life

Unit 7. A big

of crime

improvement

VOCABULARY

VOCABULARY

de

criminals and

sports qualities,

destreses

crime fighters,

household jobs,

comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç,

crimes, people in

social networks

adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció,

town

1.

Escoltar

i

comprendre

informació

general i

específica de textos orals en situacions comunicatives
variades.
2.

estructurades (p. e. en hotels, botigues, albergs, restaurants, centres d’oci, de
estudis o feina).

Expressar-se

comunicació

1.2 - Entén l’essencial del que es diu en transaccions i gestions quotidianes i

oralment

habituals

i

en

situacions

desenvolupar

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos
diversos i ser capaç d’extreure’n informació general i
específica, i també utilitzar la lectura com a font
d’informació, d’enriquiment personal i de coneixement

finalitats diverses sobre diferents temes i amb
recursos adequats de cohesió i coherència.
5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements

GRAMMAR

past perfect,

will and going to,

2.1 - Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb

used to, relative

indefinite

recolzament visual (p. e. transparències o PowerPoint), sobre aspectes

pronouns,

pronouns, tenses

concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus estudis o

modals of

for future

ocupació, i respon a preguntes breus i senzilles dels oients sobre el contingut

deduction

arrangements

USE OF

USE OF

2.3 - Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres

LANGUAGE

LANGUAGE

mitjans tècnics, en els que s’estableix contacte social, intercanvia informació i

writing a

writing a blog

expressa opinions i punts de vista, fa invitacions i oferiments, demana i ofereix

newspaper

about resolutions

coses, demana i dóna indicacions o instruccions, o discuteix els passos que

article, a crime).

escrita.
6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

de les mateixes.

cal per realitzar una activitat conjunta.

bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, estructures i
funcions) en diversos contextos de comunicació oral i

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat

GRAMMAR

d’altres cultures.
4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el
mitjana i en una varietat estàndard de la llengua.

al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la
correcta interacció amb els altres.

1.3 - Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o

Unit 8. Living
together
VOCABULARY

Bloc 3. Comprensió textos escrits
3.1 - Identifica, amb ajut de la imatge, instruccions de funcionament i
utilització d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions per la
realització d’activitats i normes de seguretat (p. e., en un centre escolar, un

cooperació entre els alumnes en la realització de
tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua
estrangera vehicular dins l’aula.
7.

Desenvolupar

l’autonomia

en
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personality
adjectives,
relationships and

3.3 - Comprèn correspondència personal en qualsevol format en la que es

phrasal verbs

parla d’un mateix; es descriuen persones, objectes i llocs; es narren

l’aprenentatge,

esdeveniments passats, presents i futurs, reals o imaginaris, i s’expressen

reflexionar sobre aquest procés i transferir els

GRAMMAR

coneixements adquirits en la llengua primera o en

first and second

altres llengües a l’estudi de la llengua estrangera.

lloc públic o una zona d’oci).

sentiments, desitjos i opinions sobre temes generals, coneguts o del seu
interès.

conditional
3.6 - Entén informació específica essencial en pàgines Web i altres materials

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal
utilitzant els recursos didàctics a l’abast, com ara
Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.
9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
estrangera i apreciar-la com a instrument d’accés a la

USE OF
LANGUAGE
writing a survey
about agree or
disagree

de referencia o consulta clarament estructurats sobre temes relatius a
matèries acadèmiques, assumptes ocupacionals, o del seu interès (per
exemple, sobre un tema curricular, un programa informàtic, una ciutat, un
esport o el medi ambient), sempre que pugui rellegir les seccions difícils.
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

informació i com a eina d’aprenentatge de continguts
diversos.

4.1 - Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la
seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a una

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i

publicació digital, matricular-se en un taller, o associar-se a un club esportiu).

la solidaritat mitjançant la llengua estrangera.
4.2 - Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els que es fan breus
11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en

comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb activitats i

general com a mitjans de comunicació i entesa entre

situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

persones de procedències, llengües i cultures diverses
evitant qualsevol tipus de discriminació.

4.3 - Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. i. en Twitter o Facebook)
relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua

personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de

estrangera i en relació amb la pròpia capacitat

cortesia i d’etiqueta.

d’aprenentatge.
4.4 - Escriu informes molt breus en format convencional amb informació
senzilla i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els
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àmbits acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions,
persones, objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments de forma
esquemàtica.
4.5 - Escriu correspondència personal en la que s’estableix i manté el
contacte social (p. i., amb amics en altres països), s’intercanvia informació, es
descriuen en termes senzills esdeveniments importants i experiències
personals (p. i. la victòria en una competició); es donen instruccions, es fan i
accepten oferiments i suggeriments (p. i. es cancel·len, confirmen o
modifiquen una invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera
senzilla.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres - 4t ESO Anglès
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin
reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes de 4t ESO puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al
seu classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar que es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.
3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
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b.

Qualificació de la 3a avaluació

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19
, “La qualificació de les matèries i/o
àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un
punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:

Nota 3a av. Nota final
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts
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A
Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
-

Participació als hangout meets: 20%
Tasques avaluables : 50%
Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç
individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per
augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.
4.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.

ANGLÈS

OBJECTIUS

Continguts
essencials

Continguts no
donats

Unit 6.
Enjoying
ourselves(repor
ting verbs,
nouns:
entertainment,
reported speech,
talking about

Unit 7. Real or
Fake?
Vocabulary:
the news
Grammar:
future tenses

4t ESO

Estàndards d’aprenentatge essencials
Bloc 1. Comprensió textos orals

1.

Escoltar

i

comprendre

informació

general i

específica de textos orals en situacions comunicatives
variades.

1.2 - Entén el que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i
estructurades (p. ex., a bancs, botigues, hotels, restaurants, transports, centres
educatius, llocs de treball), o menys habituals (p. ex., en una farmàcia, un
hospital, en una comissaria o un organisme públic), si pot demanar confirmació

2.

Expressar-se

comunicació

oralment

habituals

i

en

situacions

desenvolupar

de

destreses

comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç,
adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció,
al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la
correcta interacció amb els altres.
3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos
diversos i ser capaç d’extreure’n informació general i
específica, i també utilitzar la lectura com a font
d’informació, d’enriquiment personal i de coneixement
d’altres cultures.
4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb
finalitats diverses sobre diferents temes i amb
recursos adequats de cohesió i coherència.
5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements
bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, estructures i
funcions) en diversos contextos de comunicació oral i
escrita.

opinions, writing
a questionnaire)
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Unit 8. Making
Contact
Vocabulary:
experiencing the
senses, abstract
nouns
Grammar:
modals of
deduction and
possibility
Writing: writing a
for and against
essay

d’alguns detalls.

Unit 9. Future
Plans
Vocabulary:
verbs and
prepositions,
education and
careers
Grammar:
defining and
non-defining
relative clauses
Reading/Writing:
writing a covering
email

1.7- Distingeix, amb suport visual o escrit, les idees principals i la informació

1.3 - Identifica les idees principals i els detalls rellevants d’una conversa
formal o informal de certa durada entre dos o més interlocutors que té lloc en
presència seva i en la qual es tracten temes coneguts o de caràcter general o
quotidià, quan el discurs està articulat amb claredat i en una varietat estàndard
de la llengua.

rellevant en presentacions o xerrades ben estructurades i d’exposició clara
sobre temes coneguts o del seu interès relacionats amb l’àmbit educatiu o
ocupacional (p. ex., sobre un tema acadèmic o de divulgació científica, o una
xerrada sobre la formació professional en altres països).
1.8- Identifica la idea principal i els aspectes significatius de notícies de
televisió clarament articulades quan hi ha suport visual que complementa el
discurs, i també l’essencial d’anuncis publicitaris, sèries i pel·lícules ben
estructurats i articulats amb claredat, en una varietat estàndard de la llengua, i
quan les imatges faciliten la comprensió.
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la
cooperació entre els alumnes en la realització de
tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua

2.1- Fa presentacions breus, ben estructurades, assajades prèviament i amb
suport visual (p. ex., PowerPoint), sobre aspectes concrets de temes
acadèmics o ocupacionals del seu interès, organitzant la informació bàsica de
manera coherent, explicant les idees principals breument i amb claredat i

estrangera vehicular dins l’aula.

responent a preguntes senzilles dels oients articulades de manera clara i a
7.

Desenvolupar

l’autonomia

en

l’aprenentatge,

velocitat mitjana.

reflexionar sobre aquest procés i transferir els
coneixements adquirits en la llengua primera o en

2.3 - Participa adequadament en converses informals cara a cara o per telèfon
o altres mitjans tècnics, sobre assumptes quotidians o menys habituals, en les

altres llengües a l’estudi de la llengua estrangera.

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020

quals intercanvia informació i expressa i justifica breument opinions i punts de
vista; narra i descriu de forma coherent fets ocorreguts en el passat o plans de

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal

futur reals o inventats; formula hipòtesis; fa suggeriments; demana i dóna

utilitzant els recursos didàctics a l’abast, com ara

indicacions o instruccions amb cert detall; expressa i justifica sentiments, i

Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

descriu aspectes concrets i abstractes de temes com,per exemple, la música,
el cinema, la literatura o els temes d’actualitat.

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
estrangera i apreciar-la com a instrument d’accés a la
informació i com a eina d’aprenentatge de continguts
diversos.
10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i
la solidaritat mitjançant la llengua estrangera.
11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en
general com a mitjans de comunicació i entesa entre
persones de procedències, llengües i cultures diverses
evitant qualsevol tipus de discriminació.

Bloc 3. Comprensió textos escrits
- Identifica informació rellevant en instruccions detallades sobre l’ús d’aparells,
dispositius o programes informàtics, i sobre la realització d’activitats i normes
de seguretat o de convivència (p. ex., en un esdeveniment cultural, en una
residència d’estudiants o en un context ocupacional).
3.3 - Entén el sentit general, els punts principals i informació rellevant
d’anuncis i comunicacions de caràcter públic, institucional o corporatiu i
clarament estructurats, relacionats amb assumptes del seu interès personal,
acadèmic o ocupacional (p. ex., sobre lleure, cursos, beques, ofertes de
treball).

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua

3.4 - Comprèn correspondència personal, en qualsevol suport incloent-hi

estrangera i en relació amb la pròpia capacitat

fòrums en línia o blocs, en la qual es descriuen amb cert detall fets i

d’aprenentatge.

experiències, impressions i sentiments; es narren fets i experiències, reals o
imaginaris, i s’intercanvien informació, idees i opinions sobre aspectes tant
abstractes com concrets de temes generals, coneguts o del seu interès.
3.6- Localitza amb facilitat informació específica de caràcter concret en textos
periodístics en qualsevol suport, ben estructurats i d’extensió mitjana, com ara
notícies glossades; reconeix idees significatives d’articles divulgatius senzills, i
identifica

les

conclusions principals en textos de caràcter clarament

argumentatiu, sempre que pugui rellegir les seccions difícils.
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3.7- Entén informació específica de caràcter concret en pàgines web i altres
materials de referència o consulta clarament estructurats (p. ex., enciclopèdies,
diccionaris, monografies, presentacions) sobre temes relatius a matèries
acadèmiques o assumptes ocupacionals relacionats amb la seva especialitat o
amb els seus interessos.
- Comprèn els aspectes generals i els detalls més rellevants de textos de ficció
i textos literaris contemporanis breus, ben estructurats i en una variant
estàndard de la llengua, en els quals l’argument és lineal i pot seguir-se sense
dificultat, i els personatges i les seves relacions es descriuen de manera clara i
senzilla.
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

4.1 Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la
seva formació, ocupació, interessos o aficions (p. ex., per subscriure’s a una
publicació digital, matricular-se en un taller o associar-se a un club esportiu).
4.2 Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els quals es fan breus
comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb activitats i
situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

4.3 Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. ex., a Twitter o Facebook)
relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès
personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de
cortesia i de l’etiqueta.
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4.4 Escriu informes molt breus en format convencional amb informació senzilla
i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els àmbits
acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions, persones,
objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments de forma
esquemàtica.

4.4 Escriu correspondència personal en la qual s’estableix i manté el contacte
social (p. ex., amb amics en altres països), s’intercanvia informació, es
descriuen en termes senzills esdeveniments importants i experiències
personals (p. ex., la victòria en una competició); es donen instruccions, es fan i
accepten oferiments i suggeriments (p. ex., es cancel·len, confirmen o
modifiquen una invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera
senzilla.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres - 4t PRAQ Anglès
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin
reprendre les classes presencials al centre.
2. Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes del grup de PRAQ puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al
seu classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar que es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.
3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació

La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
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b.
Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o
àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un
punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
-

Participació als hangout meets: 20%
Tasques avaluables : 50%

-
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A
Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç
individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per
augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.
4.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.

ANGLÈS

OBJECTIUS

Continguts
essencials

Continguts no
donats

Unit 6. Good
times
(entertainment,
giving and asking
for viewpoints,
reported speech,
writing a story,
using sequencing
words)

Unit 5.
Community
spirit

4t ESO PRAQ

Estàndards d’aprenentatge essencials
Bloc 1. Comprensió textos orals

1.

Escoltar

i

comprendre

informació

general i

específica de textos orals en situacions comunicatives
variades.
2.

Expressar-se

comunicació

oralment

habituals

i

en

situacions

desenvolupar

de

destreses

comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç,
adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció,
al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la

Unit 7. In the
news (travelling,
the
weather,

1.2 - Entén el que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i
estructurades (p. ex., a bancs, botigues, hotels, restaurants, transports, centres

Vocabulary:
digital technology,
nouns: manners,
society
Grammar:
question forms,
verbs with -ing
and to, modals of

educatius, llocs de treball), o menys habituals (p. ex., en una farmàcia, un
hospital, en una comissaria o un organisme públic), si pot demanar confirmació
d’alguns detalls.
1.3 - Identifica les idees principals i els detalls rellevants d’una conversa
formal o informal de certa durada entre dos o més interlocutors que té lloc en

correcta interacció amb els altres.
3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos
diversos i ser capaç d’extreure’n informació general i
específica, i també utilitzar la lectura com a font
d’informació, d’enriquiment personal i de coneixement
d’altres cultures.
4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb
finalitats diverses sobre diferents temes i amb
recursos adequats de cohesió i coherència.
5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements

reading
a
newspaper
article,
future
tenses)
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deduction and
possibility

presència seva i en la qual es tracten temes coneguts o de caràcter general o

Use of language:
making
suggestions,
expressing
certainty

de la llengua.

Reading/writing:

personal, quotidians o menys habituals, i també la formulació d’hipòtesis,

writing an
announcement

l’expressió de sentiments i la descripció d’aspectes abstractes de temes com,

Unit 7. In the
news
Use of language:
comparing and
contrasting

bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, estructures i
funcions) en diversos contextos de comunicació oral i

cooperació entre els alumnes en la realització de
tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua
estrangera vehicular dins l’aula.
7.

Desenvolupar

l’autonomia

en

l’aprenentatge,

reflexionar sobre aquest procés i transferir els
coneixements adquirits en la llengua primera o en

per exemple, la música, el cinema, la literatura o els temes d’actualitat.

1.6- 
Distingeix, amb suport visual o escrit, les idees principals i la informació
rellevant en presentacions o xerrades ben estructurades i d’exposició clara

Unit 8. The
senses
Vocabulary:
experiencing the
senses, talking
about animals
and food

xerrada sobre la formació professional en altres països).

Grammar:
defining and
non-defining
relative clauses

ocupacional (p. ex., sobre un tema acadèmic o de divulgació científica, o una

1.7- Identifica la idea principal i els aspectes significatius de notícies de
televisió clarament articulades quan hi ha suport visual que complementa el
discurs, i també l’essencial d’anuncis publicitaris, sèries i pel·lícules ben
estructurats i articulats amb claredat, en una varietat estàndard de la llengua, i
quan les imatges faciliten la comprensió.
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció

Use of language:
giving reasons,

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal

Reading/writing:
writing
questionnaire
responses

Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

justificacions de punts de vista i opinions sobre diversos assumptes d’interès

sobre temes coneguts o del seu interès relacionats amb l’àmbit educatiu o

altres llengües a l’estudi de la llengua estrangera.

utilitzant els recursos didàctics a l’abast, com ara

1.4 Comprèn, en una conversa informal en què participa, explicacions o

Reading/Writing:
writing a report

escrita.
6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la

quotidià, quan el discurs està articulat amb claredat i en una varietat estàndard

2.1- 
Fa presentacions breus, ben estructurades, assajades prèviament i amb
suport visual (p. ex., PowerPoint), sobre aspectes concrets de temes
acadèmics o ocupacionals del seu interès, organitzant la informació bàsica de
manera coherent, explicant les idees principals breument i amb claredat i
responent a preguntes senzilles dels oients articulades de manera clara i a

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
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velocitat mitjana.

estrangera i apreciar-la com a instrument d’accés a la
informació i com a eina d’aprenentatge de continguts

2.3 - Participa adequadament en converses informals cara a cara o per telèfon

diversos.

o altres mitjans tècnics, sobre assumptes quotidians o menys habituals, en les
quals intercanvia informació i expressa i justifica breument opinions i punts de

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i

vista; narra i descriu de forma coherent fets ocorreguts en el passat o plans de

la solidaritat mitjançant la llengua estrangera.

futur reals o inventats; formula hipòtesis; fa suggeriments; demana i dóna
indicacions o instruccions amb cert detall; expressa i justifica sentiments, i

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en
general com a mitjans de comunicació i entesa entre

descriu aspectes concrets i abstractes de temes com,per exemple, la música,
el cinema, la literatura o els temes d’actualitat.

persones de procedències, llengües i cultures diverses
evitant qualsevol tipus de discriminació.
12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua
estrangera i en relació amb la pròpia capacitat
d’aprenentatge.

Bloc 3. Comprensió textos escrits
3.2 - Entén el sentit general, els punts principals i informació rellevant
d’anuncis i comunicacions de caràcter públic, institucional o corporatiu i
clarament estructurats, relacionats amb assumptes del seu interès personal,
acadèmic o ocupacional (p. ex., sobre lleure, cursos, beques, ofertes de
treball).
3.3- 
Comprèn correspondència personal, en qualsevol suport incloent-hi
fòrums en línia o blocs, en la qual es descriuen amb cert detall fets i
experiències, impressions i sentiments; es narren fets i experiències, reals o
imaginaris, i s’intercanvien informació, idees i opinions sobre aspectes tant
abstractes com concrets de temes generals, coneguts o del seu interès.
3.5- 
Localitza amb facilitat informació específica de caràcter concret en textos
periodístics en qualsevol suport, ben estructurats i d’extensió mitjana, com ara
notícies glossades; reconeix idees significatives d’articles divulgatius senzills, i
identifica

les

conclusions principals en textos de caràcter clarament

argumentatiu, sempre que pugui rellegir les seccions difícils.
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3.6- 
Entén informació específica de caràcter concret en pàgines web i altres
materials de referència o consulta clarament estructurats (p. ex., enciclopèdies,
diccionaris, monografies, presentacions) sobre temes relatius a matèries
acadèmiques o assumptes ocupacionals relacionats amb la seva especialitat o
amb els seus interessos.

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció
4.2 Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en els quals es fan breus
comentaris o es donen instruccions i indicacions relacionades amb activitats i
situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

4.3 
Escriu notes, anuncis i missatges breus (p. ex., a Twitter o Facebook)
relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana, del seu interès
personal o sobre temes d’actualitat, respectant les convencions i normes de
cortesia i de l’etiqueta.
4.4 
Escriu informes molt breus en format convencional amb informació senzilla
i rellevant sobre fets habituals i els motius de certes accions, en els àmbits
acadèmic i ocupacional, descrivint de manera senzilla situacions, persones,
objectes i llocs i assenyalant els principals esdeveniments de forma
esquemàtica.
4.4 
Escriu correspondència personal en la qual s’estableix i manté el contacte
social (p. ex., amb amics en altres països), s’intercanvia informació, es
descriuen en termes senzills esdeveniments importants i experiències
personals (p. ex., la victòria en una competició); es donen instruccions, es fan i
accepten oferiments i suggeriments (p. ex., es cancel·len, confirmen o
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modifiquen una invitació o uns plans), i s’expressen opinions de manera
senzilla.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres
(2n ESO Alemany)
1.

Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància
i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les
classes presencials al centre.

2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.
El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes del grup de 2n ESO puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al
seu classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.
Cal fer constar que es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.

3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
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b.

Qualificació de la 3a avaluació
Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19, “La qualificació de les matèries
i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències
d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un
punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
-

Participació als hangout meets: 20%
Tasques avaluables : 50%
Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%

Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
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Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç
individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les
objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans
de la suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per
augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4.
ALEMANY

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.
OBJECTIUS

Continguts essencials

Continguts no donats

Estàndards d’aprenentatge essencials

2n ESO
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1. Escoltar i comprendre missatges breus ● Repàs general: Das
Alphabet, die Zahlen,
relacionats amb les activitats de l’aula:
Verben sein und haben,
instruccions, preguntes, comentaris, etc.
die Wochentage, die
Monaten, die
2. Comprendre
informació
general
i
Jahreszeiten.
específica de textos orals sobre assumptes
Videoaufnahme: sich
quotidians i previsibles.
vorstellen.
●
Projekt: Wortschatz
3. Desenvolupar la comprensió de missatges
Meine Wohnung
orals usant el context verbal i no verbal i
(Videoaufnahme)
els coneixements previs sobre la situació.
● Kulturkunde: Frohe
Ostern!
4. Expressar-se oralment en situacions de
comunicació habituals i
destreses comunicatives.

desenvolupar ● Finalitzar Lektion 3:
Ich komme aus…
●
Die Länder und die
5. Llegir
textos
senzills
de
forma
Kontinente. Die Sprache.
comprensiva i ser capaç d’extreure’n
● Der Wohnort. W-Fragen:
informació general.
wo, wohin, woher?
●
Die Konjugation: das
6. Escriure textos senzills amb finalitats
Präsens bei den
diverses sobre diferents temes i amb
regelmäßige Verben:
recursos adequats de cohesió i coherència.
komme, arbeiten,
wohnen....
7. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti
● Die Unbestimmte Artikeln
la cooperació entre els alumnes en la
und kein: der/ein/kein.
realització de tasques d’aprenentatge
die/eine/keine.
utilitzant en la mesura que sigui possible la
das/ein/kein
llengua estrangera vehicular dins l’aula.
8. Desenvolupar
l’autonomia
en
l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest
procés i transferir els coneixements
adquirits en la llengua primera o en altres
llengües a l’estudi de la llengua estrangera.
9. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia
personal utilitzant els recursos didàctics a
l’abast, com ara Internet, materials
multimèdia, llibres de consulta, etc.

Lektion 4: Wer bist du?
● Der Steckbrief.
● Die Berufe.
● Die Negation: Wer bist
du nicht?
● Freizeitaktivitäten.
● Modalverben: können,
wollen, dürfen, müssen
und sollen.
● Satzposition.

Training A
Lektion 5: Um sieben
Uhr…
● Trennbare Verben:
einkaufen, abholen,
anrufen, aufstehen,
mitnehmen.
● Position im Satz.
Lektion 6: Mein
Lieblingsfach ist…
● Die Stundenplan:
Schulfächer
● Die Anzeige. Der
Imperativ.
● Sein + Adjektiv
(Adjektive + und -)
● Verb + gern
● Verben mit
Vokalwechsel E/IE
und A/Ä: sprechen,
fahren, essen, laufen,
treffen
Training B

Bloc 1. Comprensió textos orals

● Capta els punts principals i detalls rellevants
d’indicacions, anuncis, missatges i comunicats breus i
articulats de manera lenta i clara
● Identifica el sentit general i els punts principals d’una
conversa formal o informal entre dos o més
interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el
tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb
claredat, a velocitat lenta i en una varietat estàndard
de la llengua.
● Comprendre, en una conversa formal, o entrevista en
la que participa el que es pregunta sobre assumptes
personals, educatius, ocupacionals o del seu interès.
● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les
idees principals i informació rellevant
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i
interacció
● Fa presentacions breus i assajades, ben
estructurades i amb recolzament visual (p.e. vídeos o
Canvas), sobre aspectes concrets de temes del seu
entorn.
● Participa en converses informals cara a cara o per
telèfon o altres mitjans tècnics, en els que s’estableix
contacte social, intercanvia informació
Bloc 3. Comprensió de textos escrits
● Comprendre correspondència personal en qualsevol
format en la que es parla d’un mateix; es descriuen
persones, objectes i llocs; es narren esdeveniments
presents, reals o imaginaris,
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10.
Reflexionar sobre el funcionament 5. Lektion 5:Um sieben
de la llengua estrangera i apreciar-la com a Uhr…
instrument d’accés a la informació i com a ● Die Tageszeiten, die
eina
d’aprenentatge
de
continguts
Uhrzeit.
diversos.
● Die Routine
beschreiben: Die
11.
Valorar la llengua estrangera i les
Reihenfolge (zuerst,
llengües en general com a mitjans de
danach und dann).
comunicació i entesa entre persones de
Aktivitäten am Tag
procedències, llengües i cultures diverses
evitant qualsevol tipus de discriminació.
12.
Adquirir seguretat i confiança en l’ús
de la llengua estrangera i en relació amb la
pròpia capacitat d’aprenentatge.

● Entén informació específica essencial en pàgines
Web i altres materials de referència o consulta.
Bloc 4. Expressió de textos escrits: expressió i
interacció
● Completa un qüestionari senzill amb informació
personal i relativa a la seva formació, ocupació,
interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a una
publicació digital, matricular-se en un taller, o
associar-se a un club esportiu).
● Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en
els que es fan breus comentaris o es donen
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i
situacions de la vida quotidiana i del seu interès.
Estàndards mínims a superar  2n d’ESO
● Identifica i comprèn la idea general i les
informacions específiques més rellevants de textos
orals senzills, sobre assumptes quotidians, de
caràcter interpersonal o a través de mitjans
audiovisuals.
● Es comunica oralment per participar en converses i
en simulacions sobre temes coneguts o treballats
prèviament, utilitza les estratègies comunicatives
adequades per facilitar la continuïtat de la
comunicació.
● Redacta textos breus i senzills sobre temes
quotidians en diferents suports, utilitzar les
estructures, les funcions i el lèxic adequats, així com
alguns elements bàsics de cohesió, a partir de models
i respectant les regles elementals d’ortografia i de
puntuació.
● Utilitza el coneixement d’alguns aspectes formals
del codi de la llengua estrangera (morfologia,
sintaxi i fonologia) en diferents contexts de
comunicació.
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ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres
(3r ESO Alemany)
1.

Metodologia:

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància i en
línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes
presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes del grup de 3r ESO puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al seu
classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar que es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.

3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
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1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
b.

Qualificació de la 3a avaluació

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a
l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge disponibles
abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig,
segons la nota de la 3a avaluació.

Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
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-Participació als hangout meets: 20%
-Tasques avaluables : 50%
- Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%
Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per
a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la suspensió de les
activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per augmentar la
qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.
4.

ALEMANY
3r ESO

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.

OBJECTIUS

Continguts essencials

1. Escoltar i comprendre missatges breus ● Repàs de conceptes
relacionats amb les activitats de l’aula:
treballats al curso:
instruccions, preguntes, comentaris, etc.
Aussprache Übungen.
Thema: die Schule; das
2. Comprendre
informació
general
i
Essen. Verben essen,
específica de textos orals sobre assumptes
schmecken, nehmen,
quotidians i previsibles.
trinken, möchten, Ich
mag gern. die Stadt,

Continguts no donats

Estàndards d’aprenentatge essencials

Bloc 1. Comprensió textos orals
● Capta els punts principals i detalls rellevants
d’indicacions, anuncis, missatges i comunicats breus i
articulats de manera lenta i clara
● Identifica el sentit general i els punts principals d’una
conversa formal o informal entre dos o més

Orientierung,
Präpositionen in auf,
an… .
Modalverben und
Satzordnung; das
Imperativ und deshalb
Sätze

3. Desenvolupar la comprensió de missatges
orals usant el context verbal i no verbal i
els coneixements previs sobre la situació.
4. Expressar-se oralment en situacions de
comunicació habituals i desenvolupar
destreses comunicatives.
5. Llegir
textos
senzills
de
forma
comprensiva i ser capaç d’extreure’n
informació general.

●

6. Escriure textos senzills amb finalitats
diverses sobre diferents temes i amb
recursos adequats de cohesió i coherència. ●
7. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti
la cooperació entre els alumnes en la
realització de tasques d’aprenentatge
utilitzant en la mesura que sigui possible la
llengua estrangera vehicular dins l’aula.

●
●
●
●

Kapitel 13: Endlich
interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el
Ferien!
tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb
● Über Ferien sprechen.
claredat, a velocitat lenta i en una varietat estàndard
Ferien in der Stadt.
de la llengua.
● Wortschatz:
● Comprendre, en una conversa formal, o entrevista en
Reiseziele, in der
Stadt, das Wetter
la que participa el que es pregunta sobre assumptes
● Das Präteritum: war
personals, educatius, ocupacionals o del seu interès.
Projekt:Videoaufnahme
und hatte.
● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les
Mein Alltag im Zeit des
Coronavirus.
Kapitel 9 Meine
idees principals i informació rellevant
Beschreibung mit
Freunde und ich
Uhrzeiten und trennbare ● sagen, was man
Verben.
immer/oft/manchmal/m Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i
acht/ nie macht.
interacció
Test Kapitel 11 die
● Sätze mit aber
● Fa presentacions breus i assajades, ben
Stadt.
● Akkusativ: Bestimmte
Nach Preise fragen.
Artikel den, die das und
estructurades i amb recolzament visual (p.e. vídeos o
Etwas bestellen.
Verben mit Akk.
Canvas), sobre aspectes concrets de temes del seu
Sagen, was man
Personalpronomen mit
entorn.
(nicht) gern isst
Akk.
● Participa en converses informals cara a cara o per
Wortschatz: Geschäfte,
● über Musik sprechen.
Lebensmittel, Maße
● Trennbareverben
telèfon o altres mitjans tècnics, en els que s’estableix
Verben mögen und
(repàs)
contacte social, intercanvia informació
brauchen.

8. Desenvolupar
l’autonomia
en ●
l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest
procés i transferir els coneixements
adquirits en la llengua primera o en altres ● Kulturkunde: Frohe
llengües a l’estudi de la llengua estrangera.
Ostern!

9. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia Kapitel 10: Meine Familie
personal utilitzant els recursos didàctics a und ich
l’abast, com ara Internet, materials ● Über Geburtstag
sprechen und gratulieren.
multimèdia, llibres de consulta, etc.
● Repàs Wortschatz: Die
Monate, die
10.
Reflexionar sobre el funcionament
Jahreszeiten, die Familie
de la llengua estrangera i apreciar-la com a
und die Haustiere.
instrument d’accés a la informació i com a
●
Repàs Akkusativ: die
eina
d’aprenentatge
de
continguts
unbestimmter Artikel
diversos.
(k)einen, (k)ein, (k)eine
11.

Valorar la llengua estrangera i les
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Bloc 3. Comprensió de textos escrits
● Comprendre correspondència personal en qualsevol
format en la que es parla d’un mateix; es descriuen
persones, objectes i llocs; es narren esdeveniments
presents, reals o imaginaris,
● Entén informació específica essencial en pàgines
Web i altres materials de referència o consulta.
Bloc 4. Expressió de textos escrits: expressió i
interacció
● Completa un qüestionari senzill amb informació

llengües en general com a mitjans de
comunicació i entesa entre persones de ● Ampliació gramatical
procedències, llengües i cultures diverses
Lektion 11: In der Stadt.
evitant qualsevol tipus de discriminació.
● Dativ und Akkusativ
objekt.
12.
Adquirir seguretat i confiança en l’ús ● Lokale Präpositionen.
de la llengua estrangera i en relació amb la
Projekt: Meine Outfit.
pròpia capacitat d’aprenentatge.
● Aprenentatge digital:
Entrar a una pàgina web
de roba (shop online).
Recopilar el vocabulari
de la roba i
departaments, Escollir un
Outfit i escriure quan
costa en un Word
● Activitat oral al
googlemeet:Spiel: Wer
ist Wer? Joc Qui és qui
(descriure Outfit)
● Activitat escrita:
escriure un diàleg
comprant a una botiga.
● Gramatica:els adjectius,
declinació de l’adjectiu,
els verbs: anhaben,
traben anziehen
Construcció mir gefällt
(nicht)
●
Kapitel 12 Unser
Schulfest
● Repaso Dativ:
Bestimmte Artikel dem
der, dem und Verben
mit Dativ.
Personalpronomen mit
Dativ (mir, dir…)
● Fragen mit welcher,
welches, welche.
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personal i relativa a la seva formació, ocupació,
interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a una
publicació digital, matricular-se en un taller, o
associar-se a un club esportiu).

● Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en
els que es fan breus comentaris o es donen
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i
situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

Estàndards d’aprenentatge mínims per superar 3r
d’ESO
● 1. Comprèn la idea general i les informacions
específiques de textos orals que tractin de temes
coneguts i que siguin emesos per un interlocutor o per
mitjans de comunicació.
● 2. Participa d’una manera progressivament
autònoma en interaccions comunicatives breus,
relatives a experiències personals, plans i projectes,
mitjançant estructures senzilles, expressions usuals
referents a les relacions socials i una pronunciació
adequada per aconseguir la comunicació.
● 3. Comprèn la informació general i específica de
diferents textos escrits, adaptats o autèntics,
d’extensió variada i adequats a l’edat. Demostrar que
es comprèn a través d’una activitat específica.
● 4. Redacta de forma guiada textos diversos en
diferents suports i amb un nivell de correcció
acceptable. Emprar lèxic, estructures i connectors
senzills i adequats. Tenir cura dels aspectes formals i
respectar les regles elementals d’ortografia i de
puntuació.
● 5. Identifica, utilitza i explica oralment algunes
estratègies bàsiques utilitzades per progressar en
l’aprenentatge.

● Eine Geschichte
erzählen- Das Perfekt

Deutschlernen im meinen
aktuellen Kontext
● Thema Wohnen:
Videoaufnahme.Meine
Wohnung/mein Haus
beschreiben
(aprenentatge del
vocabulari de la casa in
situ)
● Thema Gesundheit:
Treball del vocabulari del
cos i de
l’imperatiu.mitjançant un
canvas de la ONU amb
mesures de protecció del
Covid19
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ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengües Estrangeres
(4t ESO Alemany)
1.

Metodologia:

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que impliquen un confinament de la població i el
tancament del centre educatiu, a l’IES Port d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a distància i en
línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes
presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

El departament de Llengües Estrangeres ha acordat les següents mesures per a tal que aquells alumnes del grup de 4rt ESO puguin
recuperar la 1a i 2ona avaluació:
-

adjudicar tasques per aquells alumnes que han suspès l’assignatura la 1a i 2ona avaluacions. Aquestes tasques es penjaran al seu
classrooms i tindran una data de lliurament durant la primera setmana de juny.

Cal fer constar que es recuperarà amb una nota màxima de ‘5’.

3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La mitjana de la 1a i 2ona avaluació es calcularà de la següent forma:
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1a avaluació -40%
2ona avaluació- 60%
b.

Qualificació de la 3a avaluació

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID 19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a
l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge disponibles
abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig,
segons la nota de la 3a avaluació.

Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota 3a av.

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0,25 punts

5o6

augmenta 0’5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts
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A
Per tal de calcular la nota de la 3a avaluació, s’aplicaran els següents criteris de qualificació:
-Participació als hangout meets: 20%
-Tasques avaluables : 50%
-Tasques de seguiment (exercicis de gramàtica, vocabulari, listening, reading, etc...): 30%
c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per
a recuperar-la a l’avaluació extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats tenint en consideració només les objectius,
continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la suspensió de les
activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a avaluació) només es podran fer servir per augmentar la
qualificació final extraordinària.
d. Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació ordinària del mes de juny.
4.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a treballar a la 3a avaluació.

4t ESO
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1. Escoltar i comprendre missatges breus ● Repàs de conceptes
● Lektion 7: Medien und Bloc 1. Comprensió textos orals
relacionats amb les activitats de l’aula:
Sport
treballats a altres
instruccions, preguntes, comentaris, etc.
● Die Medien (das Radio, ● Capta els punts principals i detalls rellevants
cursos:Aussprache
Tv, das Internet, die
d’indicacions, anuncis, missatges i comunicats breus i
Übungen.Modalverben
2. Comprendre
informació
general
i
articulats de manera lenta i clara
Satzordnung; dasPerfekt, Zeitung).
específica de textos orals sobre assumptes
● Über Sportarten und
das Imperativ und
quotidians i previsibles.
Wettbewerbe sprechen ● Identifica el sentit general i els punts principals d’una
deshalb Sätze.
● Sportstars beschreiben. conversa formal o informal entre dos o més
Lesenverstehen
3. Desenvolupar la comprensió de missatges
● Wortschatz: Sportarten, interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el
übungen,
orals usant el context verbal i no verbal i
Medien
tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb
els coneixements previs sobre la situació.
claredat, a velocitat lenta i en una varietat estàndard
● Projekt:Videoaufnahme ● Modalverben im
Präteritum.
de la llengua.
Mein Alltag im Zeit des
4. Expressar-se oralment en situacions de
● Konjunktionen: dass,
Coronavirus.
● Comprendre, en una conversa formal, o entrevista en
comunicació habituals i desenvolupar
weil, nicht...sondern,
Beschreibung mit
destreses comunicatives.
trotzdem.
la que participa el que es pregunta sobre assumptes
Uhrzeiten und trennbare
● Trennbar- und
personals, educatius, ocupacionals o del seu interès.
Verben.
5. Llegir
textos
senzills
de
forma
Untrennbarenverben
● Distingeix, amb el recolzament de la imatge, les
comprensiva i ser capaç d’extreure’n
Präsens und
Exercicis de preparació
informació general.
Präteritum.
idees principals i informació rellevant
per l’examen d’EOIES
6. Escriure textos senzills amb finalitats (amb material
Lektion 8: Familie, Tiere
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i
diverses sobre diferents temes i amb proporcionat per l’EOI):
und Feste
recursos adequats de cohesió i coherència. ● Comprensió de diferent
Familiensituationen/-Konf interacció
textos.
likte beschreiben.
7. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti ● Comprensió escrita
● Fa presentacions breus i assajades, ben
Wünsche ausdrucken,
d¡exercicis i exàmens
la cooperació entre els alumnes en la
estructurades i amb recolzament visual (p.e. vídeos o
models de l’EOI.
realització de tasques d’aprenentatge
Canvas), sobre aspectes concrets de temes del seu
● Wortschatz:
utilitzant en la mesura que sigui possible la ● Comprensió auditiva
entorn.
Haustiere,Wildtiere,
● Expressió oral
llengua estrangera vehicular dins l’aula.
Geschenke,
● Participa en converses informals cara a cara o per
Partyorganisation
8. Desenvolupar
l’autonomia
en Bearbeitung Thema: In
telèfon o altres mitjans tècnics, en els que s’estableix
● Adejektivdeklination II
l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest der Stadt.
contacte social, intercanvia informació
procés i transferir els coneixements ● Dativ und Akkusativ
objekt (deklination,
adquirits en la llengua primera o en altres
Personal pronomen in
llengües a l’estudi de la llengua estrangera.
Bloc 3. Comprensió de textos escrits
DAt/Akk und Verben mit
Dat. und Akk)
9. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia
● Comprendre correspondència personal en qualsevol
personal utilitzant els recursos didàctics a ● Lokale Präpositionen.
format en la que es parla d’un mateix; es descriuen
l’abast, com ara Internet, materials ● Orientierung
persones, objectes i llocs; es narren esdeveniments
Wegbeschreibung.
multimèdia, llibres de consulta, etc.
presents, reals o imaginaris,
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10.
Reflexionar sobre el funcionament Lektion 7: Medien und
de la llengua estrangera i apreciar-la com a Sport
instrument d’accés a la informació i com a ● Konjunktionen: dass,
eina
d’aprenentatge
de
continguts
weil, nicht...sondern,
diversos.
trotzdem. Haupt- und
Nebensätze.
11.
Valorar la llengua estrangera i les
llengües en general com a mitjans de Repàs del tema: Satzglied
comunicació i entesa entre persones de (Posició del elements dins
procedències, llengües i cultures diverses la frase simple i complexa)
evitant qualsevol tipus de discriminació.
Treball de llistes de
12.
Adquirir seguretat i confiança en l’ús vocabulari sobre diferents
de la llengua estrangera i en relació amb la temesper repassar (de
pròpia capacitat d’aprenentatge.
cara a l'examen d’EOIES)
Deutschlernen im meinen
aktuellen Kontext
● Thema Wohnen:
Videoaufnahme.Meine
Wohnung/mein Haus
beschreiben
(aprenentatge del
vocabulari de la casa in
situ)
● Thema Gesundheit:
Treball del vocabulari del
cos i de
l’imperatiu.mitjançant un
canvas de la ONU amb
mesures de protecció del
Covid19
Test Training EOIES

● Entén informació específica essencial en pàgines
Web i altres materials de referència o consulta.
Bloc 4. Expressió de textos escrits: expressió i
interacció
● Completa un qüestionari senzill amb informació
personal i relativa a la seva formació, ocupació,
interessos o aficions (p. e. per subscriure’s a una
publicació digital, matricular-se en un taller, o
associar-se a un club esportiu).
● Escriu notes i missatges (SMS, WhatsApp, xats), en
els que es fan breus comentaris o es donen
instruccions i indicacions relacionades amb activitats i
situacions de la vida quotidiana i del seu interès.

Estàndards d’aprenentatge mínims per superar 4t
d’ESO
1. Comprèn i extreu la informació general i específica,
la idea principal i alguns detalls rellevants de textos
orals sobre temes concrets i coneguts i de missatges
adequats al nivell de l'alumnat emesos amb claredat
per mitjans audiovisuals.
2. Participa en interaccions comunicatives relatives a
situacions habituals o d'interès personal i amb
diverses finalitats comunicatives, utilitzar les
convencions pròpies de la conversa i les estratègies
necessàries per resoldre les dificultats durant la
interacció.
3. Comprèn i extreu de manera autònoma la informació
general i totes les dades rellevants de textos escrits
autèntics o adaptats, d'extensió variada, diferenciar
fets o opinions i identificar, si s'escau, la intenció
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comunicativa de l'autor.

4. Redacta de forma guiada textos diversos en diferents
suports i tener cura del lèxic, les estructures i els
elements de cohesió i coherència necessaris per
marcar la relació entre les idees i per fer-les
comprensibles.

