Departament de Llengües estrangeres
Anglès – 4t ESO (ens. aplicats)
Curs 2019-20
Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació (Starter Unit, Unit 1 & Unit 2)
- Grammar:
● Present simple & present continuous.
● Past simple, Past continuous & used to.
● Present perfect & Present perfect continuous
● Modals and semi-modals.
● Quantifiers: Enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too much,
too many.
- Vocabulary:
● Technology.
● Sport.
● Money.
● Personality adjectives.
● Advertising and shopping.
- Reading.
- Listening.
- Writing.
- Speaking.
2a avaluació (Unit 3, Unit 4 & Unit 5)
- Grammar:
● The passive: past, present and future.
● Reflexive pronouns, each other and one another.
● Conditionals: first, second and third.

-

-

● Question forms.
Vocabulary:
● Technology adjectives.
● Aches and pains.
● Phrasal verbs.
● Manners.
Reading.
Listening.
Writing.
Speaking.

3a avaluació (Unit 7 & Unit 8)
- Grammar:
● Future tenses: will, be going to, present simple and continuous
for future.
● Defining and non-defining relative clauses.
● Relative & indefinite pronouns.
- Vocabulary:
● Travel & weather.
● Idioms: have and t ake.
● Abstract nouns.
- 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 sortirà de la mitjana dels continguts
avaluables*.

*Aquests continguts avaluables es distribuiran de la següent forma.
●
●
●
●
●

20%: proves de gramàtica i vocabulari.
20%: listenings i readings.
20%: speakings i writings.
20%: altres (dictats, traduccions, verbs irregulars...).
20%: actitud (comportament a classe, participació, deures,
quadern …)

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.

- Al juny hi haurà un examen de recuperació o per pujar nota que
constarà de les següents parts: gramàtica i vocabulari (de tot el
curs), comprensió lectora, comprensió oral i expressió escrita. La
nota de l’examen de recuperació serà la qualificació final de curs
(arrodonint amb l’actitud i feina durant el curs fins a un punt).
- 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
(Oxford, Longman, Collins...).

