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1. CONTINGUTS

- Participació en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament, utilitzant les
estratègies adequades i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa.

- Comprensió de les informacions específiques més rellevants de produccions orals, emesos, en
suport paper i digital, sobre continguts de diverses àrees de coneixement.

- Producció de textos breus, orals i escrits, coherents, i amb bona dicció, correcció ortogràfica i
puntuació adequada.

- Identificació i ús d'aspectes gramaticals i vocabulari, estudiats al llarg de les unitats aplicant
aquestes estructures amb correcció, en textos escrits o orals.

-  Elaboració  de  diferents  tipus  de  textos  coherents,  amb  correcció  ortogràfica,  cohesió  i
puntuació adequada, tenint en compte diverses intencions comunicatives tot mostrant un cert
grau de maduresa en el redactat d'aquests.

- Identificació i ús d´elements lingüístics habituals en la comunicació oral i escrita, adequats a les
diferents funcions i intencions comunicatives.

- Utilització de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització, intercanvi i
presentació d’informació, de forma individual i col·laborativa.

2. OBJECTIUS

Perfeccionar  les  quatre  habilitats  lingüístiques  que  caracteritzen  una  llengua  i  que  seran
objectius fonamentals objecte d’avaluació:

- Reading comprehension:  comprendre textos escrits i contestar preguntes relacionades amb
aquests textos.

- Listening  comprehension:  comprendre  diferents  tipus  de  produccions  orals  i  contestar
preguntes relacionades.

- Writing: elaborar diferents tipus de textos.

- Speaking: produir textos orals i interactuar amb fluidesa.

S'estudiaran també els continguts gramaticals i el vocabulari.
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3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

A l’hora d’avaluar els alumnes, es tindran en compte tant les proves orals com les escrites, a
més de treballs, deures, llibreta i workbook. Cal destacar també que l’actitud envers la matèria i
el comportament a l’aula es valoraran tant positiva com negativament.

Criteris de qualificació:

a) Proves escrites i orals: 50% (una prova per unitat)

b) Activitats orals: 20% (listenings, diàlegs, exposicions a classe...)
Activitats escrites: 20% (30%: 1a i 3a Av.) (readings, exercicis, redaccions, treballs...). Les
redaccions que es demanin al llarg dels diferents trimestres tenen  caràcter obligatori. Per
tant, s'han d'entregar per poder aprovar.

c)  Lectura  de  llibres:  10% (2n  Av.).  La  correcta  realització  de  les  activitats  es  considera
indispensable per poder considerar l'assoliment de la competència literària, independentment de
la qualificació de la prova que es realitzi.
Només es realitzarà una lectura al llarg del curs. Al 1r i 3r trimestre, el 10% que correspon a la
lectura passarà a ser avaluat a l'apartat d'exercicis escrits.
La lectura d'aquest curs 2019-20 serà: The Importance of Being Earnest (Burlington Books)

*  Independentment  de  les  qualificacions  estrictament  acadèmiques,  el  professor  podrà  no
aprovar l'avaluació global de l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes situacions:
-Haver manifestat una reiterada mala conducta a la seva classe (per exemple: 3 expulsions o
més, durant el període avaluatiu).
-Haver comès una falta greu o molt greu a la seva classe.
-No portar el material corresponent (llibre, llibreta d'exercicis...) de manera reiterada.
-No acreditar una evolució acadèmica favorable durant el període avaluatiu.

** El 20% de faltes d‘assistència injustificades implicarà la pèrdua del dret d‘avaluació 
continuada.

L’avaluació global es durà a terme tenint en compte els següents percentatges:

1a Avaluació: 20%    ,    2n Avaluació: 30%      i      3a Avaluació: 50%

Per poder superar el curs, s’haurà d’aprovar el 70% del valor del mateix. 

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ FINAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
- Recuperació final ordinàr  ia:
Els continguts són retreballats en les avaluacions següents, per la qual cosa, al tercer trimestre
es valorarà la superació o no de les avaluacions suspeses anteriors. A la tercera avaluació, així
com per algun aspecte que es consideri important de les anteriors (vocabulari, gramàtica, llibre,
redacció...) es podrà demanar una prova de recuperació dels continguts puntuals corresponents.

- Recuperació   final extraordinària: amb una prova escrita de competències fonamentals. La 
qualificació de l'avaluació final extraordinària no pot superar el 5.
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