Departament de Ciències Socials
Àmbit de la Comunicació i Societat II
2n FP Bàsica
Curs 2016-2017
Continguts per avaluació.
Primera avaluació.
Segle XVIII i segle XIX
• Contextualització de fets històrics.
• Identificació i anàlisi de petits fragments literaris de cada període,
transversalment: principals autors catalans i castellans:
Castellà:
Literatura romántica
Literatura realista y naturalista
Català:
El Romanticisme
El Realisme i la Renaixença
• Identificació i anàlisi de les principals fites artístiques de cada

període.
• Anàlisi de l'economia i societat del moment.
• Estudi de les idees polítiques.
• Identificació i comprensió dels canvis polítics, econòmics I socials.
• Treball de l'àmbit pràctic, sense deixar de costat la teoria.

Segona avaluació:
Segle XX i segle XXI
• Identificació i anàlisi de petits fragments literaris de cada període,
transversalment: principals autors catalans i castellans:
Castellà:
Modernismo, Generación 98 y Novecentismo
Vanguardismo y Generación del 27
Literatura de posguerra
Català:
Modernisme
Noucentisme
Avantguardes
Literatura de postguerra
• Coneixement dels drets humans així com els principis, drets i

deures recollits a la Constitució espanyola.
• Comprensió de la continuïtat dels conflictes i enfrontaments
internacionals.
• Identificació i anàlisi de les principals fites artístiques de cada
període.
• Anàlisi de l'economia i societat del moment.
• Estudi de les idees polítiques.
• Identificació i comprensió dels canvis polítics, econòmics I socials.
• Treball de l'àmbit pràctic, sense deixar de costat la teoria.
• Comprensió de les transformacions produïdes en les relacions
internacionals i nacionals.

Què s’avaluarà
Procediments:
Contextualitzar fets històrics.
Realitzar de manera individual i en grup, amb l’ajuda del professor, un
treball senzill en què s’utilitzin fonts diverses (observació, premsa,
bibliografia, pàgines web….).
Desenvolupar feina a classe.
Cercar i seleccionar informació en diferents fonts, incloses les TIC.

Identificar i analitzar, utilitzant vocabulari adequats.
Interpretació i confecció d’esquemes i mapes conceptuals.
Comentari de textos: fonts, historiogràfics, literaris i premsa.
Interpretació i confecció de gràfiques i frisos cronològics.
Interpretació de dades numèriques i gràfiques.
Interpretació i comentari de mapes històrics.
Anàlisi de fonts històriques de distints tipus.
Identificació de fonts literàries de distints tipus.
Identificació i comentari d’estils artístics.
Actituds:
Puntualitat en començar la classe: ocupant el seu lloc i amb el material
necessari.
Autonomia i persistència a l’aprenentatge.
Tolerància i respecte vers els companys.
Valoració de la pluralitat ideològica i confessional.
Valoració del patrimoni cultural de les Illes i comportament adequat
a les sortides.

Com s’avaluarà:
a) L’avaluació serà continua respecte a la feina diària i quadern i

sumativa amb la mitjana aritmètica de les notes del curs.

b) Exàmens de continguts: 50% de la nota. Es farà un per tema i no
només de conceptes, també de procediments. La feina diària
d’exercicis i feines de sortides: 30% de la nota. L’actitud dels
alumnes: interès, participació, puntualitat 20% de la nota.
c) La qualificació es farà tenint en compte la mitjana de tots els
continguts proposats fins al moment i la progressió al llarg del curs.
La recuperació de la matèria s'assolirà quan la mitjana dels
contingut, feines i actitud avaluats arribi a un 5.
d) A cada avaluació es farà una prova de repàs o sumativa, on
s'avaluarà tots els continguts donats durant el període. Aquest
examen no serà suficient per aprovar l'assignatura.
JUNY: Es farà una prova extraordinària:
• Prova escrita 70% de la nota, dividida entre conceptes i
procediments.
• Feina de competències bàsiques 30%. Les feines serà criteri
imprescindible per aprovar, però no suficient.
• Arrodoniment de la nota fins 0,5, l'evolució de l'alumne durant el
curs.

Altres consideracions:
La no assistència (no justificada) a 10 classes durant l’avaluació pondrà
el suposarà de totes les assignatures.

La recuperació de l'assignatura d'Àmbit de la Comunicació i societat I,
es farà aprovant l'assignatura en curs d'Àmbit de la Comunicació i
societat II.
La matèria vista s'haurà de repassar i entrarà a exàmens posteriors.
Els exàmens escrits poden variar a la seva formulació segons les
circumstàncies: definir i situar cronològicament fets i conceptes,
completar un text o mapa conceptual, relacionar conceptes,
desenvolupar una qüestió, fer un fris cronològic, preguntes o proves
senceres de vertader /fals. Els comentari de text, mapa, gràfica,
dades, contestant es podran plantejar amb preguntes-guia o
sense elles.

Departament de Llengües estrangeres
Llengua Anglesa – 2n FP Bàsica
Curs 2016-2017
Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació (Units 1, 2 and 3):
- Grammar:
● Present Simple (affirmative, negative & interrogative)
● Present Continuous (affirmative, negative & interrogative)
● To be and to have (got): Past tense
● Past Simple (affirmative, negative & interrogative)
● Wh- questions
● Adverbs of frequency
● Prepositions of place
- Vocabulary:

●
●
●
●
●
●
-

Food and drinks. Ordering in a restaurant
Likes and dislikes
Daily activities
Telephone language
Dealing with everyday problems
Holiday activities

Reading
Listening
Writing
Speaking
2a avaluació (Units 4, 5 and 6):

- Grammar:
● Repàs del que s’ha vist anteriorment
● Be and look like
● Countable and uncountable nouns
● There is and there are
● Can and Can’t
● Future: Will and Be going to + verb
● Have to and want to
● Comparative and superlative adjectives
- Vocabulary:
● Clothing.
● Appearance and personality
● Making a date
● Places around town
● Asking the way
● Studies and careers
-

Reading
Listening
Writing
Speaking

Què s’avaluarà:
La feina de classe, el quadern i totes les proves avaluables realitzades
al llarg del trimestre (gramàtica, vocabulari, readings, listenings,
speakings, writings, verbs irregulars, dictats, traduccions...).
Com s’avaluarà:
- L’avaluació serà continua (la nota del 3 r trimestre serà la nota
final).
- La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera: 90%
dels continguts avaluats* i 10% d’actitud (arrodonirà la nota final
fins a un punt).
*Aquests continguts avaluables es distribuiran de la següent
forma:
●
●
●
●

25%: proves de gramàtica i vocabulari
25%: listenings i readings
25%: speakings i writings
25%: altres (dictats, traduccions, verbs irregulars, quadern...)

- Cada trimestre es procurarà fer dos exàmens de gramàtica i
vocabulari, i avaluar un listening, un reading, un speaking, un
writing i dues proves de les classificades com altres.
- Convocatòria extraordinària: la nota de l’examen de juny serà
arrodonida afegint fins a 1 punt (0,5 per actitud durant el curs i 0,5
pels treballs fets durant l’estiu).
- Recuperació de pendents: si l’alumne aprova qualsevol avaluació
del seu curs actual o treu un mínim de 4, amb bona actitud a partir
del segon trimestre, recuperarà l’assignatura pendent.

Altres consideracions:
● Els treballs extres seran valorats positivament. El nivell de
coneixement del grup es tindrà en compte.
● Es obligatori disposar d’un diccionari d’Anglès bilingüe a l’aula
(Oxford, Longman, Collins...).

