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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 3r 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...).
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