
Departament de Llengües Estrangeres
Llengua Anglesa – FPB 1

Curs 2022-23

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.


