Departament de Llengües Estrangeres
Llengua Anglesa – 2n Batxillerat
Curs 2018-19

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

Com s’avaluarà:
- L’avaluació és contínua. Per tant, si l’alumne aprova la tercera
avaluació, aprovarà el curs.
- Les proves d’avaluació es distribuiran tot seguint el model actual de
les PBAU (proves de Batxillerat per a l'accés a la universitat):
 30%: gramàtica, vocabulari i fonètica.
 30%: comprensió escrita (reading).
 40%: expressió escrita (writing).
- La prova inicial d’octubre tindrà la finalitat de revisar, mitjançant un
caire merament informatiu, el grau d’assoliment de les
competències i objectius del curs anterior. De la mateixa manera,
aquest exercici orientatiu valorarà el rendiment dels alumnes durant
les primeres setmanes del nou any acadèmic.
- 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 positivament en cas
d’haver demostrat bona actitud i compromís amb l’assignatura
durant el curs. 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 diversos exercicis de gramàtica, vocabulari i
fonètica. La nota final de l’assignatura obtinguda mitjançant aquest

examen també podrà arrodonir-se positivament en cas d’haver
demostrat una progressió adequada al llarg del curs i completat
diverses activitats complementàries durant els mesos d’estiu.
- 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 alumne falta a
qualsevol sessió, haurà de justificar l’absència al tutor degudament
en tornar a l’escola. A més, si un 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 menfotisme 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 serà expulsat de classe; i, si el
problema continua, l’estudiant perdrà el dret d’avaluació contínua.
- Si un alumne 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 (tot i que la nova nota s’actualitzarà a
l’avaluació ordinària).
- Per facilitar a l’alumnat la recuperació de la matèria de 1r de
Batxillerat, es proposaran dues proves de caràcter addicional
abans de l’avaluació ordinària.
- Les redaccions i activitats voluntàries es valoraran positivament.

