
DEPARTAMENT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

MÒDUL DE COMUNICACIÓ i SOCIETAT I

LLENGUA CATALANA i CASTELLANA

Formació Professional Bàsica I

Curs 2021-2022

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, pressupostos, 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.



DEPARTAMENT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

MÒDUL DE COMUNICACIÓ i SOCIETAT I

CIÈNCIES SOCIALS

Formació Professional Bàsica I

Curs 2021-2022

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
Llengua Anglesa – FPB 1

Curs 2021-22

Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

- Grammar:

● Subject pronouns

● Possessive and demonstrative adjectives

● Verbs to be and to have (got)

● There is and there are

● Present simple

● Present continuous

● Adverbs of frequency

- Vocabulary:

● People and Appearance

● Clothes

● The times

● Daily routine

- Reading

- Listening

- Writing

- Speaking

2a avaluació:

- Grammar:



● Present simple (affirmative, negative, and interrogative)

● Present continuous (affirmative, negative, and interrogative)

● Question words

● Comparatives and superlatives

● Verbs to like, to love, to hate + ing

- Vocabulary:

● Places in town

● Giving directions

● Jobs and professions

● Technology

- Reading

- Listening

- Writing

- Speaking

3a avaluació:

- Grammar:

● Imperatives

● Basic prepositions

● Review

- Vocabulary:

● At the office

● At the restaurant

- 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, reading, listening, speaking, writing, verbs
irregulars, dictat, traducció, etc.).



Com s’avaluarà:

- L’avaluació serà contínua (la nota del 3r trimestre serà la qualificació definitiva
de l’assignatura).

- 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
mostrar respecte cap als altres companys i al professor).

*Aquests continguts avaluables consistiran en diverses proves durant
l’avaluació (gramàtica i vocabulari, listening, reading, speaking, i writing) a més
a més d’un examen final que valdrà doble que les proves abans mencionades.

- La nota de l’examen de la convocatòria extraordinària serà arrodonida tot
afegint-hi fins a 1 punt (0,5 per actitud al llarg del curs i 0,5 pels treballs fets
durant l’estiu).

Altres consideracions:

- Els treballs extres seran valorats positivament.

- Es tindrà molt en compte a l’hora arrodonir la nota l'interès, esforç i actitud
demostrat durant tota l’avaluació.

- Aquesta programació es podrà veure modificada en virtut de la situació
sociosanitària.

Consideracions degudes a la COVID-19:

● Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà en compte la

situació sanitària a causa de la COVID i, per aquest motiu, els aspectes descrits

als apartats anteriors seran adaptables i modificables segons les circumstàncies,

donant prioritat, si n’és el cas, a aquells continguts que es considerin

elements essencials del currículum.

● S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària fes necessari passar a

formació semipresencial, es farà alternant les classes presencials i en línia, de



forma que l’alumnat que segueixi les classes des de casa es connectarà a l'aula

de forma virtual a l'hora corresponent a l’assignatura i seguirà les indicacions

donades pel professorat, seguint les seves explicacions o fent les activitats o

proves indicades. Per optar a l'aprovat, és imprescindible l'assistència a la classe

tant presencial com virtual, es passarà llista a totes les sessions. En el cas que la

situació sanitària s’agreugi i s’hagi de fer tota la formació de forma virtual, es

donaran les indicacions corresponents per a aquest nou escenari, que inclourà

classes virtuals, proves en línia i entregues d'activitats.

● La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la plataforma

educativa Google Classroom i altres aplicacions de Google (correu electrònic,

Meet, Drive) així com aquelles aplicacions addicionals que el professorat consideri

adients pel correcte desenvolupament del procés d'ensenyament - aprenentatge.


