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ETAPA ESO  

CURS Anglès S3 

ÀREA/MATÈRIA Llengües Estrangeres  

GRUPS S3A, S3AB, S3B 

PROFESSORS Meritxell Botargues, Carmen Sánchez i Anna Pla 

DATA ELABORACIÓ: 07/09/2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
L’ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa tindrà com a finalitat el 

desenvolupament de les següents capacitats: 

 

1 – Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions 

comunicatives diverses, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 

 

2 – Expressar-se i interactuar oralment en situacions habituals de comunicació de forma 

comprensible, adequada i amb cert nivell d’autonomia. 

 

3 – Llegir i comprendre textos diversos d’un nivell adequat a les capacitats e interessos  

de l’alumnat, amb l’objectiu d’extraure informació general i específica, i utilitzar la lectura 

com a font de plaer i de enriquiment personal. 

 

4 – Escriure textos senzills amb finalitats diverses sobre temes variats, utilitzant recursos 

adequats de cohesió i coherència. 

 

5 – Utilitzar amb correcció els components fonètics , lèxics, estructurals i funcionals bàsics 

de la llengua estrangera en contextos reals de comunicació. 

 

6 – Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre els propis processos 

d’aprenentatge, i transferir a la llengua estrangera coneixements i estratègies de 

comunicació adquirits en altres llengües. 

 

7 – Utilitzar estratègies d’aprenentatge i tots els mitjans a l’abast, incloses les tecnologies 

de la informació i la comunicació, per obtenir, seleccionar i presentar informació oralment i 

per escrit.  

 

8 – Apreciar la llengua estrangera com a eina d’accés a la informació, així com també 

d’aprenentatge de contingut diversos. 

 

9 – Valorar la llengua estrangera i les llengües en general, com a mitjà de comunicació i 

enteniment entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol 

tipus de discriminació i d’estereotips lingüístics i culturals. 
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10 – Manifestar una actitud receptiva i d’autoconfiança en la capacitat d’aprenentatge i ús 

de la llengua estrangera. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a AVALUACIÓ  

 

STARTER UNIT  

 

Continguts: Avaluació inicial 

Vocabulari: rutines diaries, activitats del temps lluire, la casa: habitacions i mobles, menjar i 

beure. 

Gramàtica: L’article definit the i indefinit a/an, present simple, pronoms subjectes/ pronoms 

objectes/ adjectius possessius, prepositions de temps, Pronoms interrogatius, adverbis de 

freqüència, preposicions de lloc, a/an-some/any (how) much/many- a lot of/lots of- (a) few/ (a) 

little)- a lot of, lots of 

Expressió escrita: un email describint la rutina diària 

Expressió oral: Descriure rutines, parlar sobre activitats de temps lliure, coses que t’agraden 

i que no, comparar habitacions, decidir el que menges i beus. 

Pronunciació: /s/, /z/ /iz/ 

 

Mòdul 1:       Just the job   

 

Continguts: 

Vocabulari: treball, aspecte de la persona, caracter de la persona, phrasal verbs 

relacionat amb work, prepositions i word formation  

People & Work (the media, education, health, Law, Business, The Arts, Technology); Jobs (bike rider- 

photographer for Google Maps, travel nurse, face painter, theme park mascot, stuntman, team mascot, 

ballboy, hippotherapist, banker, actor, judge, surgeon, journalist, singer, police officer, paramedic, 

graphics designer, office manager, engineer, tutor, professor, news presenter); Qualities (brave, fast, 

caring, fit, friendly, funny, imaginative, understanding). Character adjectives (brave, patient, sociable, 

responsible, funny, hard-working, calm, enthusiastic, outgoing, polite); Verbs (feed, gather); Nouns 

(adventure, peace, quiet, scenery, training, ranch, sunrise, campsite, campfire, luck); Phrases (the 

outback, sun setting, gain trust, make progress); Phrasal verb (set up). Appearance (young, slim, curly, 

short, handsome, dark / pale complexion, freckles, pretty, tall, beard, blond(e), overweight, old, wavy, 

plump, in his / her late teens / thirties, of medium height, straight, middle- aged, beautiful, wrinkles, well-

built, thin, bald, moustache, shoulder-length, in his / her early thirties); Character (brave, imaginative, 

honest, loyal, fair, responsible, helpful, careful, funny, hard-working, irresponsible, unfair, cowardly, 

serious, careless, lazy, dishonest, disloyal, unhelpful, unimaginative).  

Gramàtica: temps en present: present simple, present continuous, adverbis de 

freqüència, stative verbs, formes comparatives i superlatives dels adjectius, 

intesificadors. 

Comprensió lectora: A day in the life of a Jillaroo 

Comprensió oral: Escoltar dialegs 

Expressió escrita: descripció professió 
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Expressió oral: parlar sobre el dia d’una Jillaroo i una altra professió, parlar sobre un 

treball, parlar sobre opcions de treballs Preguntar sobre treballs (What does the job involve/ 

What are your responsibilities?, Where do you work?, Do you enjoy the work?, How much do you earn? 

/ How much do you make?); Descriure una professió (My/His… job involves… / I’m responsible for… / 

My job is to…, I mainly work in / at / on…, I really love / hate it / I love / like spending time / the day…,  I 

earn / make…a day / week / month / I get paid…) 

Pronunciació: stress in compound nouns 

       

Mòdul 2:    Nature’s Fury   

 

Continguts: 

Vocabulari: desastres naturals, el temps, phrasal verbs en relació amb desastres naturals, 

prepositions, word formation. Verbs (erupted, hike, rose, admitted, risk, approach); Disasters (collapsed, 

rescued, saved, survived, shook, damaged, hit, recover, caused, evacuate, warned); Nouns (fans, slope, rim, burn, 

heat); Adjectives (fellow, disappointed, magnificent, unbelievable, unforgettable); Phrases (located in, worth the 

effort, camp overnight, fountain of lava, safe distance, close encounter); Phrasal verb (run down). Weather 

(heatwave, downpour, hail, tornado, frost, thunderstorm, drought) Asking about an experience (What happened?, Is 

everyone OK?); Describing an experience (It was awful / frightening, It was a horrible / terrifying experience); 

Commenting on sb’s experience (You were very lucky, I bet you were scared / relieved); Describing feelings (I was 

terrified / scared / relieved) 

Gramàtica: past simple, past continuous, transformacions de oracions , adverbis 

Comprensió lectora: My volcano adventure 

Comprensió oral: Preguntar sobre experiències (What happened?, Is everyone OK?); Descriure 

experiences (It was awful / frightening, It was a horrible / terrifying experience); comentar sobre la experiència 

d’algú. (You were very lucky, I bet you were scared / relieved); Descriure sentiments (I was terrified / scared / 

relieved) 

Expressió escrita: narrar una experiencia o sobre un desastre natural, descriure sentiments. 

Expressió oral: descriure una foto. Preguntar sobre experiències (What happened?, Is everyone 

OK?); Descriure experiences (It was awful / frightening, It was a horrible / terrifying experience); comentar sobre la 

experiència d’algú. (You were very lucky, I bet you were scared / relieved); Descriure sentiments (I was terrified / 

scared / relieved) 

Pronunciació : /e/, /A/ / ae/ 

 

Llibre de Lectura: All about Ireland,  Projectes i Cambridge.  

 

 

2a AVALUACIÓ   

 

Mòdul 3:  Reflections  

 

Continguts: 

Vocabulari: activitat de vacances, experiencies, sentiments, events, phrasal verbs 

relacionats amb el viatjar, prepositions, word formation (-ing/-ed participles). Verbs 

(explore, fly, go, climb, swim, ski, travel, stay, book) Verbs (drop, abandon, attempt, face, drag); Nouns 

(cruise, explorer, caravan, destination, challenge, expedition, member, mission, sledge, supplies, 

hypothermia, frostbite, achievement); Adjectives (polar, ordinary, extreme, tough); Phrases (come to 

mind, seaside trip, frozen landscape, storage freezer, freezing wind); Phrasal verb (set off) 
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Gramàtica: present perfect, present perfect continuous, past simple; have been to/have gone 

to, prepositional phrases, transformacions d’oracions, phrasal verbs, present perfect vs. Past 

simple 

Comprensió lectora: A Polar adventure 

Comprensió oral: diàlegs  

Expressió escrita:  descriure una expedició 

Expressió oral: Descriure experiències (It was a(n) memorable / unforgettable / amazing experience, I had the 

time of my life, That was a moment I’ll never forget, I’ll always remember that moment); Comentar sobre la 

experiència d’algú. (It sounds like you had a(n) good / great / enjoyable time, You must have really enjoyed / loved 

it); descriure sentiments (I felt (so) sad/ depressed / proud / satisfied, I was so impressed / amazed) 

Pronunciació: intonation 

 

Mòdul 4: Law and order  

     

Continguts: 

Vocabulari: seguretat, sentiments, phrasal verbs relacionats amb crims, prepositions i word 

formation. Breaking the law (disturbing the peace, trespassing, burglary, robbery, downloading films / music 

illegally, dropping litter, arson, car theft, vandalism, speeding, forgery, shoplifting) 

Verbs (arrest, put, rob, sentence, accuse, break, find, go, commit, charge, escape, burgle, slip, steal, yell, growl, 

leap, chase); Nouns (thief, choice,  chimney, owner, ignition, counter, nap, robber, security camera); Phrases (hang 

around, scene of the crime, get stuck, call for, go up in smoke, car theft, press charges, without delay, run off, 

empty-handed, security camera, fight crime); Adverb (however) Feelings (annoyed, frightened, relieved, 

disappointed, worried, surprised); Crime and law (victim, witnesses, jury, judge, clues, criminal) 

Gramàtica: past perfect, past simple, infinitius i –ing forms, too/ enough, ordre en els 

adjectius, tipus d’adverbis.  

Comprensió lectora: Crime never pays. 

Comprensió oral: Contestar preguntes d’un article, multiple choice i diàlegs  

Expressió escrita: escriure sobre un incident, opinar sobre un article 

Expressió oral: presentació de com solucionar un problema de vandalismo, descripció de 

una foto 

Pronunciació: entonació en les exclamacions 

 

Llibre de Lectura: Who am I? The modern Frankenstein ,  Projectes i Cambridge 

 

 

3a AVALUACIÓ  

 

Mòdul 5: High Tech!  

 

Continguts: 

Vocabulari: articles electrònics, tecnologia, el Internet, instruccions, l’espai, phrasal verbs 

relacionats amb la tecnologia, prepositions, word formation utilizant prefixes Electrical devices 

(video games console, radio-controlled helicopter, tablet, smartphone, flat screen TV, laptop, digital camera); 

Verbs (charge, connect, scan, update, upgrade, operate, record, download). Collocations (self-driving car, diary 

entry, best-selling novel, language skills, artificial intelligence, common sense, personal assistant, human mind / 

race, sounds familiar); Nouns (physicist, progress, rise, mind, program, elderly, possibility, research, threat); 

Adjectives (unstoppable, mind-boggling, best-selling, concerned, superhuman); Phrase (physical world) 

Verbs (chat, slide, home, social, search, scroll, attach, open, save, insert, edit, create, click, send, log, search) 

Asking about a product (What do you think of…?, What’s it like?); Expressing annoyance (I’m not pleased 

with…, I’m very frustrated / annoyed etc with…, It’s getting on my nerves); Sympathising (That’s a pity / I’m sorry 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 5  de  10 

 

to hear that) 

Gramàtica: el futur en anglès: will/be going to/ Present simple/Present continuous (future 

meaning), oracions temporals, Conditional sentences (Conditional 0-1-2-3) 

Comprensió lectora: Artificial intelligence 

Comprensió oral: una xerrada i un avís (T/F)  

Expressió escrita: un resum, un questionnari, una redacció a favor i en contra d’una cosa 

Expressió oral: parlar sobre inteligència artificial, pros i contres de lùs dels telèfons mòbils, 

que es fa en el temps llire 

Pronunciació: homòfons. 

 

 

 

Mòdul 6: Healthy mind, healthy body 

 

Continguts: 

Vocabulari: menjar i beure, quantitats, maneres de cuinar, malalties i ferides, salut, esports 

de risc, problemes de salut, phrasal verbs relacionats amb la salut, preopositions i word 

formation (sufixos) Supermarket sections (dairy, bakery, meat and poultry, pasta & rice, fruit & vegetables, 

beverages, seafood, frozen food, confectionery, tinned food, snacks); Food & beverages (cheese, bananas, 

baked beans, fresh mushrooms, chocolate cake, spaghetti, bread, yoghurt, beef, steak, apple juice, tomatoes, 

bread rolls, prawns, chips, tuna, potatoes, brown rice, chicken, biscuits, carrots) Food (bar, pot, pinch, clove, 

slice, bags, packet, tin); Verbs (avoid, include, last, suffer, soak, manage, control, criticize, support, survive); 

Nouns (species, organ, substance, symptom, rash, blisters, burning, treatment, oxygen, pavement, evidence, 

crop); Adjectives (innocent, impossible, severe); Phrases (be fooled, liver poisoning, urushiol oil, allergic 

reaction, affected area, alien plant, natural habitat, genetically- modified); Adverb (eventually); Pronoun / 

determiner (several) : Injuries (sprained, twisted, burnt, hit, broke, pulled, cut, bruised); Extreme sports 

(snowboarding, skydiving, kayaking, bungee jumping, hang-gliding, ice climbing) Asking about an injury (What’s 

wrong?, What’s the problem?); Describing an injury / feeling (It looks like (I’ve broken / sprained / etc my…), I’m 

in a lot of pain); Treating an injury (I want you to have…, You’ll need to have…) 

Gramàtica: la passiva i pronoms reflexius 

Comprensió lectora: Poisonous mushrooms poison oak, GM: the Future of Food, Natural 

Healing 

Comprensió oral: una xerrada i un avís (T/F)  

Expressió escrita: un resum, un questionnari, una redacció a favor i en contra d’una cosa 

Expressió oral: parlar sobre inteligència artificial, pros i contres de lùs dels telèfons mòbils, 

que es fa en el temps llire, parlar d’ordinadors 

Pronunciació: homòfons. 

 

Lectura, projectes i cambridge   

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació  

Bloc 1. Comprensió de textos orals  
Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls més rellevants en 
textos orals breus i ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics, i 
articulats a velocitat lenta o mitjana, en un registre formal, informal o neutre, i que 
versin sobre assumptes quotidians en situacions habituals o sobre temes generals o 
del propi camp d'interès en els àmbits personal, públic, educatiu i ocupacional, 
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sempre que les condicions acústiques no distorsionin el missatge i es pugui tornar a 
escoltar el que s'ha dit. 
 
 
Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del sentit 
general, la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del 
text. 
 
Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d'estudi i de treball, activitats d'oci, 
incloses manifestacions artístiques com la música o el cinema), condicions de vida 
(entorn, estructura social), relacions interpersonals (entre homes i dones, en el treball, 
al centre educatiu, en les institucions), i convencions socials (costums, tradicions).  
 
Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori dels 
seus exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús freqüent relatius a 
l'organització textual (introducció del tema, desenvolupament i canvi temàtic, i 
tancament textual).  
 
Reconèixer, i aplicar a la comprensió del text, els constituents i l'organització 
d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la comunicació escrita, així com els seus 
significats associats (p. i. estructura interrogativa per fer un suggeriment). 
 
Reconèixer lèxic oral d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes generals o 
relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i inferir del context i del 
cotexto, amb suport visual, els significats de paraules i expressions d'ús menys 
freqüent o més específic.  
 
Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú, i reconèixer 
els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb els mateixos. 
 
 

                                         Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 
Produir textos breus i comprensibles, tant en conversa cara a cara com per telèfon o 
altres mitjans tècnics, en un registre neutre o informal, amb un llenguatge senzill, en 
els quals es dóna, sol·licita i intercanvia informació sobre temes d'importància en la 
vida quotidiana i assumptes coneguts o d'interès personal, educatiu o ocupacional, i 
es justifiquen breument els motius de determinades accions i plans, encara que de 
vegades hi hagi interrupcions o vacil·lacions, resultin evidents les pauses i la 
reformulació per organitzar el discurs i seleccionar expressions i estructures, i 
l'interlocutor hagi de sol·licitar de vegades que se li repeteixi el que s'ha dit.  
 
Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir textos orals breus 
i d'estructura simple i clara, utilitzant, entre uns altres, procediments com l'adaptació 
del missatge a patrons de la primera llengua o unes altres, o l'ús d'elements lèxics 
aproximats si no es disposa d'uns altres més precisos.  
 
Incorporar a la producció del text oral els coneixements socioculturals i 
sociolingüístics adquirits relatius a estructures socials, relacions interpersonals, 
patrons de comportament i convencions socials, actuant amb la deguda propietat i 
respectant les normes de cortesia més importants en els contextos respectius.  
 
Dur a terme les funcions demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns d'aquestes funcions i els patrons discursius d'ús més freqüent 
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per organitzar el text de manera senzilla, amb la suficient cohesió interna i coherència 
pel que fa al context de comunicació.  
Mostrar control sobre un repertori limitat d'estructures sintàctiques i de cohesió d'ús 
habitual (repetició lèxica, el·lipsi, deixis personal, espacial i temporal, juxtaposició, i 
connectors i marcadors conversacionals freqüents).  
 
Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar informació i opinions 
simples i directes en situacions quotidianes i habituals, encara que en situacions 
menys corrents calgui adaptar el missatge. Pronunciar i entonar de manera clara i 
intel·ligible, encara que de vegades resulti evident l'accent estranger, o es cometin 
errors de pronunciació sempre que no interrompin la comunicació, i els interlocutors 
hagin de sol·licitar repeticions de tant en tant.  
 
Saber utilizar  frases curtes, grups de paraules i fórmules per desembolicar-se de 
manera suficient en breus intercanvis en situacions habituals i quotidianes, 
interrompent en ocasions el discurs per buscar 
 expressions, articular paraules menys freqüents i reparar la comunicació en 
situacions menys comunes. Interactuar de manera senzilla en intercanvis clarament 
estructurats, utilitzant fórmules o gestos simples per prendre o cedir el torn de 
paraula, encara que es depengui en gran manera del suport de l'interlocutor. 

  Bloc 3. Comprensió de textos escrits 
Identificar la informació essencial, els punts més rellevants i detalls importants en 
textos, tant en format imprès com en suport digital, breus i ben estructurats, escrits en 
un registre formal, informal o neutre, que tractin d'assumptes quotidians, de temes 
d'interès o rellevants per als propis estudis i ocupacions, i que continguin estructures 
senzilles i un lèxic d'ús comú.  
 
Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del sentit 
general, la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del 
text. 
 
Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d'estudi i de treball, activitats d'oci, 
incloses manifestacions artístiques com la música o el cinema), condicions de vida 
(entorn, estructura social), relacions interpersonals (entre homes i dones, en el treball, 
al centre educatiu, en les institucions), i convencions socials (costums, tradicions).  
 
Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori dels 
seus exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús freqüent relatius a 
l'organització textual (introducció del tema, desenvolupament i canvi temàtic, i 
tancament textual).  
 
Reconèixer, i aplicar a la comprensió del text, els constituents i l'organització 
d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la comunicació escrita, així com els seus 
significats associats (p. i. estructura interrogativa per fer un suggeriment). 
 
Reconèixer lèxic escrit d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes generals o 
relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i inferir del context i del 
cotexto, amb suport visual, els significats de paraules i expressions d'ús menys 
freqüent o més específic. 
 
 Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació, així 
com abreviatures i símbols d'ús comú (p. i. , %, ), i els seus significats associats. 
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                                   Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció  
Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus, senzills i d'estructura clara 
sobre temes quotidians o del propi interès, en un registre formal, neutre o informal, 
utilitzant adequadament els recursos bàsics de cohesió, les convencions ortogràfiques 
bàsiques i els signes de puntuació més comunes, amb un control raonable 
d'expressions i estructures senzilles i un lèxic d'ús freqüent.  
 
Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits breus i 
d'estructura simple, p. i. copiant formats, fórmules i models convencionals propis de 
cada tipus de text. Incorporar a la producció del text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a estructures socials, relacions 
interpersonals, patrons d'actuació, comportament i convencions socials, respectant les 
normes de cortesia més importants en els contextos respectius.  
 
Desenvolupar les funcions demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns d'aquestes funcions i els patrons discursius d'ús més freqüent 
per organitzar el text escrit de manera senzilla amb la suficient cohesió interna i 
coherència pel que fa al context de comunicació.  
 
Mostrar control sobre un repertori limitat d'estructures sintàctiques d'ús habitual, i 
emprar per comunicar-se mecanismes senzills el bastant ajustats al context i a la 
intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, deixis personal, espacial i temporal, 
juxtaposició, i connectors i marcadors discursius freqüents).  
 
Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar informació, opinions 
i punts de vista breus, simples i directes en situacions habituals i quotidianes, encara 
que en situacions menys corrents i sobre temes menys coneguts calgui adaptar el 
missatge.  
 
Conèixer i aplicar, de manera adequada per fer-se comprensible gairebé sempre, els 
signes de puntuació elementals (p. i. punt, coma) i les regles ortogràfiques bàsiques 
(p. i. ús de majúscules i minúscules, o separació de paraules al final de línia), així com 
les convencions ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport 
electrònic (p. i. SMS, WhatsApp)º 
 

 

. 

3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Dins el Departament de Llengües Estrangeres, el Seminari d'Anglès ha considerat donar 

un paper molt més important als procediments ja que l’aprenentatge d’aquesta llengua està 

essencialment basat la posta en aplicació dels conceptes i els continguts ensenyats, ja que es 

vol potenciar la funció comunicativa tant en la vessant oral com en la vessant escrita, que són 

indissociables. Però a més a més el seminari vol continuar donant una atenció especial  als 

valors, les normes i les actituds especialment pel que fa a aquest darrer aspecte, en la 

mesura que una bona predisposició així com una adequada mentalització per l'aprenentatge 

d'una llengua són elements imprescindibles per poder adquirir hàbits positius en l'estudi 

d'aquest idioma, i tenir més facilitat en el moment de procedir i fer ús dels conceptes. Per tant, 

els percentatges són els següents: 

 

- 80% de la qualificació final en coneixements 

- 20 % de la qualificació final en actituds 
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La qualificació final de coneixements s’obtindrà a partir de les notes derivades dels : 

 proves avaluatives (60% de la qualificació final en coneixements) 

 controls 

 activitats o deures puntuades 

 lectura i lectura oral (proves de lectura oral) 

 expressió escrita (treballs, projectes, redaccions, altres...)  

 expressió oral (presentació, role-play, videos, podcasts.....)  

 dictats 

 

Totes aquestes altres activitats avaluables – tret de les proves avaluatives- suposaran el 40% 

de la qualificació de coneixements. 

 

La qualificació final de les actituds s’obtindrà a partir de l’avaluació general dels següents 

aspectes : 

 portar el material de l’assignatura 

 el comportament (capteniment de les normes, atenció, respecte) 

 presentació d’ activitats. 

 rendiment (esforç, constància, regularitat en el treball, deures) 

 participació activa en l’ús de la llengua vehicular 

 demostrar interès per la cultura anglesa 

 
 

4. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

Recuperació d’avaluacions pendents 

 

Al final de cada avaluació hi haurà un activitat d’avaluació de recuperació per a tots 

aquells alumnes que no hagin assolit els objectius d’aquell  trimestre. 

  

 

Proves finals  

 

Les proves finals com a tal no tindran lloc a finals de curs, ja que  a l’acabament de 

cada avaluació l’alumnat haurà tingut la possibilitat de recuperar- la si ha suspès.  

Un alumne que no hagi superat una prova avaluativa però hagi pogut obtenir una 

qualificació final positiva en les altres, i la suma de les quals més l’avaluació suspesa (la 

qual li constarà la nota final corresponent a l’activitat d’avaluació de recuperació de dita 

avaluació)  doni un 5 o més, l’alumne haurà aprovat la matèria i per tant no s’haurà de 

presentar a la convocatòria extraordinaria.. 

 

Convocatòria extraordinària 
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Es presentaran a la convocatòria extraordinària tots aquells alumnes que no hagin 

obtingut una mitja final de 5 el mes de juny s’hauran d' examinar de tota la matèria sobre la 

base dels mínims exigibles. 

 La nota final en el cas d’aprovar l’alumne la convocatòria extraordinària no serà 

superior a un 5.  

 

Matèries pendents de cursos anteriors 

 

L’ alumne amb la matèria pendent de cursos anteriors tindrà dret a examinar-se en 

dues  convocatòries - la seva presència en ambdues convocatòries és imprescindible per 

que puguin ser avaluats- a partir del segon trimestre per recuperar-la. Prèviament tindrà 

cada vegada un treball , el qual suposarà un 30% de la nota final. 

Si les convocatòries tampoc han donat un resultat positiu, llavors l’alumne haurà de 

passar directament a la convocatòria extraordinària, sobre la base dels mínims exigibles. 

 


