
 

Departament de Llengües estrangeres  
Llengua Anglesa – 2n Batxillerat 

Curs 2016-17	

Continguts o temes per avaluació: 

1a avaluació (units 1, 2 and 3): 

- Grammar: 

• Verb-tense review 

• Grammar review 

• Relative clauses 

• Modal verbs 

- Vocabulary: 

• The senses 

• Celebrations and festivals 

• Language 

• Crime and justice 

• Idioms 

• Word-building: adjective and noun suffixes, compound nouns 

• Discourse markers 

- Reading 

- Listening 

- Writing 

- Speaking 

- Phonetics 



2a avaluació (units 4 and 5): 

- Grammar: 

• Passive voice 

• Conditional sentences 

- Vocabulary: 

• Style 

• Clothing 

• Values 

• Phrasal verbs and synonyms 

• Word-building: adjectives + prepositions, negative prefixes 

• Discourse markers 

- Reading 

- Listening 

- Writing 

- Speaking 

- Phonetics 

3a avaluació (units 6 and 7): 

- Grammar: 

• Reported Speech 

• Use of English 

- Vocabulary: 

• Food 

• Society and community 

• Politics 

• Word-building: -ing form / to infinitive, verbs + prepositions 

• Discourse markers 

- Reading 



- Listening 

- Writing 

- Speaking	

- Phonetics 

Què s’avaluarà: 

- Exàmens escrits (gramàtica, vocabulari, fonètica, reading, listening 
i writing) i exàmens orals (speaking). 

- L' actitud participativa i l’esforç personal podran arrodonir la nota. 

Com s’avaluarà: 

- L’avaluació és contínua. Per tant, si l’alumne/a aprova la tercera 
avaluació, aprovarà el curs. 

- Les proves d’avaluació es distribuiran de la següent forma: 

• 33.3%: gramàtica, vocabulari i fonètica 

• 33.3%: listening i reading 

• 33.3%: speaking i writing 

- La prova ordinària de juny consistirà en un reading, un writing, i 
diversos exercicis de gramàtica, vocabulari i fonètica. La nota 
obtinguda a aquest examen podrà arrodonir-se (només 
positivament) en cas d’haver demostrat una bona actitud durant el 
curs i haver aconseguit resultats satisfactoris a les proves 
d’expressió i comprensió oral durant la tercera avaluació. En 
qualsevol cas, la qualificació obtinguda a la prova ordinària de juny 
NO podrà baixar la nota final de l’assignatura. 

- La prova extraordinària de setembre també consistirà en un 
reading, un writing, i exercicis de gramàtica, vocabulari i fonètica. 
La nota final de l’assignatura obtinguda mitjançant aquest examen 
també podrà arrodonir-se (només positivament) en cas d’haver 
demostrat una bona actitud durant el curs i haver aconseguit 
resultats satisfactoris a les proves d’expressió i comprensió oral 



durant la tercera avaluació. 

- L’alumne que acumuli més de 3 faltes sense justificar no tindrà dret 
a l’avaluació contínua. 

Altres consideracions: 

- L’assistència a classe és obligatòria i, per tant, si un/a alumne/a 
falta a qualsevol sessió, haurà de justificar l’absència al tutor/a 
degudament en tornar a l’escola. A més, si un/a estudiant no es 
presenta a un examen, no tindrà la possibilitat de repetir la prova 
de manera immediata, sinó que haurà d’esperar a la següent 
avaluació per demostrar els coneixements assolits. 

- El passotisme sovintejat es sancionarà de la següent manera: 
després de 3 dies sense deures o material, s’avisarà al tutor; 
passada una quarta sessió, l’alumne/a serà expulsat/da de classe 
de Llegua Anglesa; i, si aquesta situació continua, el/la estudiant 
perdrà el dret d’avaluació contínua. En qualsevol cas, tot això 
influirà negativament en la nota d’avaluació. Així mateix, tampoc 
s’acceptarà cap falta de respecte. 

- Si un/a alumne/a aprova qualsevol avaluació de segon de 
Batxillerat, o treu un mínim de 4 amb bona actitud a partir de la 
segona avaluació, recuperarà automàticament l’assignatura 
pendent de primer de Batxillerat. 

- Les redaccions i activitats extres seran valorades positivament.  

- És obligatori disposar d’un diccionari d’Anglès bilingüe a l’aula. 

	


