FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I
MÒDUL DE COMUNICACIÓ i SOCIETAT I
LLENGUA CATALANA I CASTELLANA
Curs 2017-18
Continguts o temes per avaluació:
Primera Avaluació:
Unitat 1: Tipus i característiques de textos orals. Reportatges i entrevistes.
Unitat 2: Aplicació de l'escolta activa en la comprensió dels textos orals.
Unitat 3: L'intercanvi comunicatiu.
Segona Avaluació:
Unitat 4: Aplicació de les normes lingüístiques en la comunicació oral.
Unitat 5: Composicions orals.
Unitat 6: Tipus i característiques de textos escrits. Estratègies de lectura.
Tercera Avaluació:
Unitat 7: Pautes per la utilització de diccionaris diversos.
Unitat 8: Composició i presentació de textos escrits en diferents suports.
Unitat 9: Lectura de textos literaris des del segle XVIII fins l'actualitat.

Què s’avaluarà:
–

L’alumne ha de saber tenir una bona comprensió tant oral com
escrita. Ha de saber captar, identificar i reconèixer les idees
principals d’un text.

–

Ha de saber expressar-se bé, mantenir un diàleg i saber escriure
correctament.

Ha de saber escriure adequadament textos (cartes, notes,

–

factures, pressuposts, anuncis, currículum, correus electrònics,...).
Com s’avaluarà:
– L'Avaluació serà contínua (la nota del tercer trimestre serà la
nota final).
– La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera:
70 % dels continguts avaluats i 30 % d'actitud (és molt important
tenir una bona actitud i expressar-se correctament i amb
educació).
Cada trimestre es faran dos exàmens.
– Convocatòria extraordinària: la nota de l'examen de setembre
serà arrodonida afegint fins a 1 punt (0'5 per actitud durant el
curs i 0'5 pels treballs fets durant l'estiu).
– Per recuperar l'assignatura suspesa s'haurà d'aprovar almenys
una avaluació de FPBàsica II.

Altres consideracions:
–

Els treballs extres seran valorats positivament.

–

Es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota, l'interès i esforç
demostrat durant tota l'avaluació.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I
MÒDUL DE COMUNICACIÓ i SOCIETAT I
CIÈNCIES SOCIALS
Curs 2017-18
Continguts o temes per avaluació:
Primera Avaluació:
Tema 1: Els paisatges naturals.
Tema 2: Les societats prehistòriques.
Tema 3: Les primeres civilitzacions.
Segona Avaluació:
Tema 4: La cultura clàssica: Grècia i Roma.
Tema 5: El regnes germànics i l'Islam.
Tema 6: La societat feudal.
Tercera Avaluació:
Tema 7: El renaixement i l'expansió colonial.
Tema 8: L'antic règim.
Tema 9: La societat industrial.
Què s’avaluarà:
– Els coneixements apresos, i sobretot la realització de les
tasques dins l’aula i la participació de l’alumne.

Com s’avaluarà:
– L'Avaluació serà contínua (la nota del tercer trimestre serà la
nota final).
– La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera:
70 % dels continguts avaluats i 30 % d'actitud (és molt important
tenir una bona actitud i expressar-se correctament i amb
educació).
Cada trimestre es faran dos exàmens.
– Convocatòria extraordinària: la nota de l'examen de setembre
serà arrodonida afegint fins a 1 punt (0'5 per actitud durant el
curs i 0'5 pels treballs fets durant l'estiu).
– Per recuperar l'assignatura suspesa s'haurà d'aprovar almenys
una avaluació de FPBàsica II.
Altres consideracions:
–

Els treballs extres seran valorats positivament.

–

Es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota, l'interès i esforç
demostrat durant tota l'avaluació.

Departament
de Llengües Estrangeres
Anglès – FPB 1
Curs 2017-18
Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació (units 1, 2 and 3):
- Grammar:
• Subject pronouns
• Possessive and demonstrative adjectives
• Verbs to be and to have (got)
• There is and there are
• Present simple (affirmative, negative and interrogative)
• Present continuous (affirmative, negative and interrogative)
• Adverbs of frequency
- Vocabulary:
• Countries
• Nationalities
• Numbers
• Food (healthy lifestyle)
• Daily routine
- Reading
- Listening
- Writing
- Speaking
2a avaluació (units 4, 5 and 6):
- Grammar:

-

-

• Past simple (affirmative, negative and interrogative)
• Irregular verbs
• Past continuous (affirmative, negative and interrogative)
• Question words
• Comparatives and superlatives
• Verbs to like, to love, to hate + ing
Vocabulary:
• Basic adjectives
• Time and date
• Jobs and professions
• Clothes
• Technology
Reading
Listening
Writing
Speaking

3a evaluació (units 7, 8 and 9):
- Grammar:
• Imperatives
• Basic prepositions
• Future tenses: will and be going to
• Verbs can and must
• Many, much, a lot of, too, and enough
• Grammar review
- Vocabulary:
• Means of transport
• Giving directions
• Future plans
• Places in town
• Writing a CV
• Surfing the net
• Job interviews
• Vocabulary review
- 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, etc.).
Com s’avaluarà:
- L’avaluació serà continua (la nota del 3r trimestre serà la nota final).
- La nota final de cada trimestre es farà de la següent manera: 80%
dels continguts avaluats* i 20% 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, etc.)

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 a altres.
- Convocatòria extraordinària: la nota de l’examen de setembre 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.
- És obligatori disposar d’un diccionari d’Anglès bilingüe a l’aula.

