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ETAPA Batxillerat  

CURS BII 

ÀREA/MATÈRIA Llengües estrangeres / Anglès 

GRUP/GRUPS B2A-B2B-B2C 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

B2A Anna Müller – B2B Anna Müller – B2C Thierry Rico 

DATA ELABORACIÓ: 26/09/2021 

 

1. OBJECTIUS 

1. Expressar-se i interactuar oralment de forma espontània, comprensible i 
respectuosa, amb fluïdesa i precisió, utilitzant estratègies adequades a les situacions de 
comunicació.    
   

2. Comprendre la informació global i específica de texts orals i seguir 
l’argument de temes actuals emesos en contexts comunicatius habituals i pels mitjans de 
comunicació.   
  

3. Escriure diversos tipus de texts de forma clara i ben estructurats en un 
estil adequat als lectors als quals van dirigits i a la intenció comunicativa.   
  

4. Comprendre diversos tipus de texts escrits de temàtica general i 
específica i interpretar-los críticament utilitzant estratègies de comprensió adequades a 
les tasques requerides, identificant els elements essencials del text i captant la seva funció i 
organització discursiva.   
  

5. Llegir de forma autònoma texts amb finalitats diverses adequats als seus 
interessos i necessitats, valorant la lectura com a font d’informació, gaudi i lleure.  
  

6. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’us lingüístic per parlar 
i escriure de forma adequada, coherent i correcta, per comprendre texts orals i escrits, i 
reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.     
  

7. Adquirir i desenvolupar estratègies d’aprenentatge diverses, emprant tots 
els mitjans al seu abast, inclosos les tecnologies de la informació i la comunicació, a fi 
d’utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per continuar progressant en el seu 
aprenentatge.   
  

8. Conèixer els trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per 
comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte 
d’aprenentatge.    
  

9. Valorar la llengua estrangera com a mitjà/medi per accedir a altres 
coneixements i cultures, i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació 
i enteniment|entesa internacional en un món multicultural, prenent consciència de les 
similituds i diferències entre les diferents cultures.   
  

10. Consolidar estratègies d’autoavaluació en l’adquisició de la competència 
comunicativa a la llengua estrangera, amb actituds d’iniciativa, confiança i responsabilitat 
en aquest procés.   
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

    Mòdul 1: Work (El treball)   
 
Continguts:   
Vocabulari: Guanyar-se la vida. Caràcter. Professions i diners. Preposicions. Phrasal verbs .   
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.   
Comprensió lectora: Would you dare do 
a job like this? o Sawdust, spangles  and dreams (Econòmic)   
Gramàtica: Els presents i el present perfect. Els futurs. Les oracions de temps. Les oracions 
relatives. Defining & non-defining  relative clauses.   
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb el món del treball.   
Expressió oral: Una entrevista de treball. Fer comparacions.   
Expressió escrita: Redacció d’una carta de demanda de feina i escriure un CV. Introducció i 
explicació al essay   
      
ODS treballada: 4 Educació de qualitat.  

 

Mòdul 2: Travel & Shopping (El viatge i les compres)   
 
Continguts:   
Vocabulari: Experiències de viatge. Voltar. El viatge. Els diners. Les compres. 
Preposicions. Phrasal verbs.    
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.   
Comprensió 
lectora: The pearl of the Indian Ocean  o Bologna the source of the sauce (Socials- geografia-).   
Gramàtica: Els  passats. Used to-would-be/get used to. Oracions de causa i efecte. 
Determinants. Ordre dels adjectius. Adjectius i adverbis.   
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb viatjar i conéixer cultures.   
Expressió oral: Explicar un festival. Descriure coses. Expressar la raó i la tria de coses. 
Prioritzar i recomanar.   
Expressió escrita: Descripció d’un lloc, país, ciutat. Redacció d’unes raons per visitar un lloc 
determinat. Redacció d’una història.   
   
ODS treballada: 12 Consum i producció responsable  

 

Mòdul 3: Our world (El nostre món)    
 
Continguts:   
Vocabulari: Problemes de medi ambient i qüestions socials. Desastres naturals. El temps. 
(Ciències de la Terra) Preposicions. Phrasal verbs.   
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.    
Comprensió lectora: An island in crisis. O Iceland, a strange land of contrasts (Socials)   
Gramàtica:  El Reported Speech.  Verbs introductoris especials.   
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb recursos naturals, el nostre món, ecologia, 
medi ambient. Expressió oral:Descriure un problema ambiental.Discussió sobre una 
problemàtica. Expressar l’ interès, el disgust i l’esperança. Comparar i contrastar imatges.    
Expressió escrita: Redacció suggerint solucions a un 
problema. (Essay suggesting solutions to a problem)   
  
ODS treballada: 13 acció climàtica, 6 aigua neta i sanejament, 2 Fam zero i 3 Salut i Benestar.  
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Altres activitats: Reading, Project i Cambridge :  
 

Continguts:   
Reading: treballar el llibre de lectura “A foreigner in New York” a través d’activitats de classe.  
Project: es realitzarà un project en petits grups per treballar la cultura i história del 
Nord d’America  
Cambridge: es realitzarà alguna hora per començar a preparar els exàmens de Cambridge: 
PET I First  

   
 

Mòdul 4: Moods & feelings (Humors i sentiments)    
 
Continguts:   
Vocabulari: El llenguatge corporal. Etapes de la vida. Humors i sentiments. (Psicologia). 
Lleure.  Preposicions. Phrasal verbs.   
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.    
Comprensió lectora: Who say stress is bad for you? o What a price fame? (Psicologia)   
Gramàtica:  Modal verbs. Infinitius i ing-forms. Temps de l’infinitiu i de les ing-forms. Fer 
deduccions. Oracions de causa.   
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb la psicologia humana i experiències.   
Expressió oral: Parlar sobre un problema adolescent. Demanar i expressar sentiments. 
Expressar la simpatia. Expressar el penediment. Expressar opinions i donar raons.   
Expressió escrita: Redacció d’una opinió.    
 
ODS treballada: 3 salut i benestar.   
 

Altres activitats: Reading, Project i Cambridge :   
 

Continguts:   
Reading: treballar el llibre de lectura “Animal farm” a través d’activitats de classe.  
Project: es realitzarà un project en petits grups per treballar o bé el llibre de lectura o un tema 
del contingut del llibre de text dels temes 3 i 4  
Cambridge preparation: es realitzarà classes per anar avançant la preparació d’exàmens 
PET, First i Advanced. Això inclou Reading, Writing, Listening and Speaking.  
  
 

Mòdul 5: Art  (Art)    
 

Continguts:   
Vocabulari: Crítiques d’art. Les arts. El cinema i el teatre. La televisió i la ràdio. La música. 
Els mitjans de comunicació. (Plàstica i Llengua) Preposicions. Phrasal verbs.   
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.    
Comprensió lectora: A new dimension to Art. o Art or science (Art)   
Gramàtica:  La passiva. Oracions relatives de causa. Els pronoms reflexius i emfàtics.   
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb el món del art   
Expressió oral: Presentació oral d’un artist@.Decidir el que es mirarà a la tele. Fer 
suggeriments. Expressar els gustos i el contrari. Acordar i rebutjar. Comparar i contrastar 
fotos.   
Expressió escrita: Expressar per escrit una opinió sobre una pel·lícula determinada. 
Recomanar en una crítica de cinema. (Review)   
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Mòdul 6: Food & Health  (Menjar i salut)    
 
Continguts:   
Vocabulari: Problemes de salut. Malaties, lesions i accidents. Nutrició i menjars. 
Preposicions. Phrasal verbs.   
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques    
Comprensió 
lectora: Poisonous foods we love to eat. o Allergies under the microscope (Tutoria)   
Gramàtica:  Els condicionals. Ús del wish (desitjos).    
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb salut i menjar (Biologia)   
Expressió oral: Requerir i respondre a consells. Comparar i contrastar imatges.   
Expressió escrita: Redactar sobre aliments tòxics. Redacció sobre estar a favor o en 
contra.(For-and-again-essay)   
Currículum: Reading food labels (Biologia): Meals on wheel-UK.   
  
ODS treballada: 3 salut i benestar, 2   

 

 

Cambridge i llibres de lectura:   
 -American Short stories, Oxford University press  
- Cambridge preparation FIRST i Advanced, activitats adaptades a la preparació dels 
exàmens: Listening, Writing, Reading and Speaking. La part del Speaking es anirà preparant 
amb l’ajuda del language assistant que està disponible cada dues setmanes una hora.   
- Mock test First i Advanced   
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes  
  

L’avaluació serà a) contínua degut a que pressuposa una observació sistemàtica dels procés 
d’aprenentatge; a fi que l’avaluació sigui contínua s’atorgarà un valor a totes les activitats que 
l’alumne/a realitza. b) global perquè serà una verificació dels objectius que inclouen els tres 
nuclis de contingut (conceptes, procediments i actituds). c) diversificada ja que existeixen 
diferents estils d’aprenentatge i diferents activitats d’ensenyament. d) coherent ja que a l’hora 
de dissenyar les activitats d’avaluació s’ha tingut en compte el que es farà en les activitats 
d’ensenyament.   
   
Es tindrà en compte a l’hora d’avaluar que s’ha d’avaluar no només els resultats sinó també 
els processos, ja que l’avaluació ha d’estar relacionada amb desenvolupar capacitats. 
L’avaluació no pot  ser de cap de les maneres només quantitativa, ha de ser  qualitativa, és a 
dir que s’ha d’avaluar actituds, procediments i normes.    
   
S’avaluarà tenint en compte la comprensió i la producció amb referència als objectius del curs, 
es a dir, la capacitat per a la interacció comunicativa. Aquesta avaluació es durà a terme 
durant tot el curs en un anàlisis acurat de la participació i actuació lingüística durant tot el 
procés d’aprenentatge. Es farà un seguiment exhaustiu de totes les activitats desenvolupades 
pels alumnes/as. S’avaluarà a més de la comprensió i producció, l’esforç i l’ interès.   
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Els sistemes d’avaluació emprats seran els següents:    
   

a) una avaluació inicial que ens ajudarà a determinar la situació de partida de 
l’alumne/a. Es realitzarà una prova escrita a la fi de determinar tant els coneixements previs 
com les mancances dels alumne/as. La intenció primera és la de que l’alumne/a s’adoni de les 
seves deficiències i mancances i pugui prendre, amb l’ajut del professor, les mesures 
necessàries per superar-les. En aquesta prova s’avaluaran més que res conceptes i sistemes 
conceptuals i no comptarà dins de cap avaluació.    

   
b) diferenciada, detallem els objectius d’avaluació per cada avaluació:   

   
60% proves avaluatives  

 30% Reading and Writing test  
 30% Vocabulary and Grammar test  

   
40% altres formes d’avaluació que ens deixen veure el progrés dels nostres 
alumnes:   

  
 Controls  
 Oral presentation  
 listening,  
 writing   
 reading   
 role-plays  
 dossier sobre la materia  
 material entregat relacionat amb la materia impartida  
 portfolio  
 speaking amb/sense conversation assistant  
 deures  
 extra work  
 altres  
   

  
Activitats per a millorar nota   
  

Un alumne té la possibilitat de millorar la seva qualificació cada avaluació 
realitzant l’activitat de recuperació de l’avaluació corresponent. La nota que li queda d’aquesta 
avaluació és la que correspongui a l’activitat d’avaluació. A més, aquesta 
nota contabilitzarà en la següent avaluació, dins el 20% de les 
activitats anomenades WRITING TASKS.  
  
A final de curs que serà l’ultima setmana de la tercera avaluació l’alumne, tindrà la 
possibilitat de presentar-se a una prova avaluativa per pujar nota que inclourà el temari del 
tot el curs.   

   
En el supòsit que l’alumne obtingui una qualificació amb decimals, si aquests es troben entre 
0,10 i 0,49, la qualificació romandrà igual a no ser que el professor hagi avaluat positivament 
l’esforç del alumne en el seu aprenentatge. Si la qualificació presenta decimals entre 0,50 i 
0,99, l’alumne pot ser avaluat a l’alça o se li poden guardar els decimals i incorporar-los en la 
nota final del curs.   
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Pel que fa el treball de feina addicional i presentacions a concursos literaris (per example Sant 
Jordi etc) i hagi fet un esforç addicional en l’aprenentatge de la llengua anglesa, se li 
contemplarà de forma positiva dins de la avaluació en que el alumne hagi realitzat aquestes 
feines.    
  

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents   
   

En el supòsit de que l’alumne/a no hagi assolit els mínims requerit per la superació de dit 
període, se li donarà una segona possibilitat de fer-ho mitjançant una prova avaluativa que 
s’anomenarà de recuperació i on l’alumne/a haurà de demostrar que domina el temari treballat 
l’avaluació anterior.   
   

  

Convocatòria extraordinaria  
   
Al mes de juny només podran accedir a aquestes proves tots aquells alumnes que tinguin al 
menys 1 avaluació aprovada. Del contrari hauran d’examinar-se en la seva totalitat a la 
convocatòria extraordinaria. L’alumne haurà de presentar obligatòriament tots els treballs que 
s’hagin demanat durant l’avaluació o durant el curs o altres tasques de preparació pels 
exàmens i s’haurà de presentar a una prova avaluativa que contempli tot el contingut treballat 
al llarg del curs.    

   
Matèries pendents de cursos anteriors   
Els alumnes que hagin de recuperar l’assignatura del curs anteriors rebran un pla de treball det
allat a través d’Educand en el que s’especificarà els continguts que han de 
preparar, així com ls dates de les successives convocatòries al llarg del curs actual   

 


