
 

 

Departament de Llengües Estrangeres  

Llengua Anglesa – 1r Batxillerat 

Curs 2019-20 

Continguts o temes per avaluació: 

1a avaluació (units 1, 2 and 5): 

- Grammar: 

● Present simple and continuous; 

● Present perfect (yet, still, already, just, for, since, ever, never); 

● Subject and object pronouns; 

● Past simple, continuous, and perfect; 

● Used to and would; 

● Future with will and be going to; 

● Present tenses with future meaning; 

● Future continuous and perfect. 

- Vocabulary: 

● Relationships; 

● Appearance and personality; 

● Free time; 

● The environment; 

● Making a difference; 

● Word-building: -ed and -ing adjectives, verb + -ing form / to           
infinitive, adjective affixes, and noun suffixes; 

● Discourse markers. 



- Reading 

- Listening 

- Writing 

- Speaking 

- Phonetics 

2a avaluació (units 3, 4 and 6): 

- Grammar: 

● Modal verbs and modal perfects; 

● Relative clauses; 

● Conditional sentences. 

- Vocabulary: 

● Revision and exams; 

● Films; 

● Sports and leisure activities; 

● Health; 

● Verb collocations; 

● Strong adjectives and intensifying adverbs; 

● Word-building: do / make / take, phrasal verbs, adjectives / verbs           
+ prepositions; 

● Discourse markers. 

- Reading 

- Listening 

- Writing 

- Speaking 

- Phonetics 

3a avaluació (units 7, 8 and 9): 

- Grammar: 



● Passive voice; 

● Reported Speech. 

- Vocabulary: 

● Shopping; 

● Restaurants; 

● Communication; 

● Tourism; 

● Travel; 

● Word-building: enough and too, so and such, say / speak / tell,            
word stem transformations, -ing form / to infinitive (other uses); 

● Discourse markers. 

- Reading 

- Listening 

- Writing 

- Speaking 

- Phonetics 

Què s’avaluarà: 

- Els exàmens escrits (gramàtica, vocabulari, fonètica, reading,       
listening i writing) i els exàmens orals (speaking). 

- 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 de la següent forma: 

● 33.3%: gramàtica, vocabulari i fonètica. 

● 33.3%: listening i reading. 



● 33.3%: speaking i 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 de les etapes anteriors. De la mateixa          
manera, aquest exercici orientatiu valorarà el rendiment dels        
alumnes durant les primeres setmanes del nou curs. 

- La prova ordinària de juny consistirà en un reading (30%), un           
writing (40%), i diversos exercicis de gramàtica, vocabulari i         
fonètica (30%). La nota obtinguda a aquest examen podrà         
arrodonir-se positivament en cas d’haver demostrat una bona        
actitud durant el curs i haver aconseguit resultats satisfactoris a les           
proves d’expressió i comprensió oral durant la tercera avaluació. 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. 



- Les redaccions i activitats voluntàries es valoraran positivament. 

 


