
Departament de Llengües Estrangeres
Anglès – 1r Gestió administrativa
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Continguts o temes per avaluació:

1ª avaluació:

 Conversa a una tenda (shop assistant/customer), aprendre a dir

preus i adreces. Fer una comanda.

 Deixar senzills missatges amb instruccions clares.

 Demanar l’hora.

 Aprendre vocabulari d’equipament d’oficina.

 Aprendre el nom de diferents tasques a l’oficina.

 Aprendre a dir l’horari d’una tenda, d’un banc, d’una oficina.

 Saber donar explicacions sobre el tipus de feina que té algú:

horari, torns, feina a temps complet o parcial…

2ª avaluació:

 Aprendre algunes nacionalitats, saber demanar la procedència

de les coses, normes per fer el plural.

 Descriure una habitació (there is/are), normes de l’adjectiu.

 Aprendre a utilitzar aquestes expressions: it’s made

in…/of…/by…

 Entendre la diferència entre tasques habituals o tasques que



estam fent ara.

 Donar opinió sobre diferents feines utilitzant adjectius nous.

 Començar a preparar l’entrevista de treball. Usar “can” (skills) i

gerundi (interests).

 Saber dir les qualitats que es necessiten per cada feina. Usar

adjectius nous.

 Acabar de preparar l’entrevista de feina: l’entrevistat fa “polite

requests” a l’entrevistador.

 Indicar direccions.

3ª avaluació:

 Aprendre adjectius que descriuen qualitats personals.

 Aprendre a demanar educadament.

 Rebre a un visitant com a recepcionista.

 Deixar i agafar missatges per telèfon.

 Donar excuses.

 Disculpar-se.

 Dir dates (ordinals i mesos).

 Reservar per telèfon una habitació d’hotel.

 PROJECTE FINAL

Què s’avaluarà:

 El grau d'assoliment dels continguts teòrics i pràctics tractats a

classe.

 El treball de classe, la participació i l'actitud cap a l'assignatura.

 Els treballs voluntaris.



Com s’avaluarà:

La nota d'avaluació es compondrà de:

 30%: exàmens de gramàtica (listening, vocabulary, grammar and

texts)

 50%: exàmens orals tenint en compta el procés d'elaboració, la

pràctica a classe dels diàlegs, la pronunciació i l'originalitat.

 20%: actitud (participació, treball a classe i treballs voluntaris).

Un examen de gramàtica y dos  o tres exàmens orals per avaluació.

A la 3a avaluació el 20% de la nota d'actitud es repartirà entre, un 10%

d'actitud i un 10% de la nota de Simulació integral.

Primera convocatòria:
Prova escrita (listening, vocabulary, grammar and texts). Se tendrà en

compte la feina feta a classe durant el curs, solament per a pujar nota.

Segona convocatòria:
Prova escrita (listening, vocabulary, grammar and texts). Se tendrà en

compte la feina feta a classe durant el curs, solament per a pujar nota.

Com recuperar:
Dues proves escrites durant l'any.

Prova escrita (listening, vocabulary, grammar and texts). Se tendrà en

compte la feina feta a classe durant el curs, solament per a pujar nota,

en cas que l'alumne assitesqui a les classes.

Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per faltes

d’assistència no justificades:

Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la falta

d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que



s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa avaluació

contínua i pot donar lloc a una avaluació extraordinària.

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació contínua per

faltes d’assistència no justificades, el professorat del mòdul establirà el

sistema d'avaluació que podrà incloure tant proves escrites com

pràctiques, així com l'entrega de les tasques que es considerin

necessàries per a que l'alumne pugui demostrar que ha assolit les

competències i resultats d'aprenentatge corresponents al mòdul.

L'alumne serà degudament informat dels continguts de les proves i

tasques que ha de dur a terme.

Altres consideracions:

 Els treballs extres seran valorats positivament.

 És obligatori l'ús d'un diccionari.

 Es fomentarà el treball interdisciplinari duent a terme activitats
que incloguin continguts de diversos mòduls.

 
 Farem servir la plataforma educativa Google Classroom i altres

aplicacions de Google (correu electrònic, Drive…) així com

aquelles aplicacions addicionals que el professorat consideri

adients pel correcte desenvolupament del procés

d'ensenyament-aprenentatge.

 

Marc normatiu:

És d’aplicació la normativa corresponent a les instruccions de

promoció, avaluació i titulació indicades a la Resolució del



conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de

2022.

El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre

EDU/1999/2010, de 13 de juliol.


