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anglesa

2n Batxillerat

DESCRIPCIÓ DEL CURS
Curs de preparació per a l’examen de la selectivitat i per a l’assoliment dels coneixements que es
requereixen per cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior.

MATERIAL DEL CURS
Llibre de text: OVER TO YOU 2 (student’s book). Ed. Oxford.
No es pot escriure al student’s book.
Cal disposar d'una llibreta o fulls per prendre apunts i fer els exercicis.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
Els següents criteris d'avaluació són els que s'aplicaran sempre que l'ensenyament sigui
presencial. En cas que, per causes de força major, l'ensenyament s'hagués de fer en un
format semipresencial o bé totalment virtual, us informaríem oportunament de les
modificacions dels criteris d'avaluació tant a través del Google Classroom com del web del
nostre institut.
L’avaluació serà continuada, amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge i anàlisi del
progrés de cada alumne/a. Aquesta avaluació es pot realitzar a partir de proves orals i escrites,
activitats fetes a classe i a casa, activitats online a través del Google Classroom, treballs
col·laboratius i exposicions orals, entre d’altres.
La nota trimestral s’obté de la següent manera:
70% - Assoliment – Proves orals i escrites d’assoliment de continguts i competències.
20% - Procés – Activitats fetes a classe i a casa, activitats online a través del Google Classroom,
role-plays, exposicions orals, etc.
10% - Actitud d’aprenentatge – Responsabilitat, perseverança, esforç personal, interès per
aprendre, i respecte per les persones i l’entorn.
La nota d’actitud, la participació, l’assistència, l'assoliment dels conceptes, el procés juntament
amb els procediments, i els exàmens es tindran en compte per calcular la nota final.
Les proves de les unitats comptaran un 35% de la nota i l’examen trimestral un 35%. La mitjana
dels exàmens ha de ser de 4, com a mínim, per aprovar. Tant en els exàmens finals com en els
extraordinaris, per poder aprovar l’examen, l’apartat de writing ha de tenir una puntuació mínima
de 4.
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Als exàmens finals de millora de nota es podrà aconseguir com a màxim 1 punt més. La nota de
l’avaluació extraordinària serà l’obtinguda a l’examen (0-10).
Tant les activitats online com aquelles activitats fetes a la llibreta (o els apunts) poden tenir
una nota. La llibreta (o els apunts) de l’alumne/a haurà d’estar sempre ordenada, amb la data de
cada sessió, indicació de la unitat, pàgina, número d’exercici, glossari de paraules noves,
esquemes gramaticals i totes les feines que encomani el/la professor/a.
Aquells textos que hagin estat parcialment o totalment copiats de qualsevol font d’informació
seran considerats plagi i no seran avaluats. Tampoc seran avaluades les tasques escrites
que hagin passat per un traductor.
Totes les activitats com, per exemple, les activitats de la llibreta o el dossier, o les activitats
online, s'hauran de presentar en els terminis que indiqui el professorat. Les activitats
presentades fora de termini no seran avaluades.
Cada alumne/a haurà de fer una presentació oral durant la classe de desdoblament. La nota de
la presentació oral serà avaluada com una nota més d’examen.

L’assistència a classe i la puntualitat són obligatòries i indispensables per aprovar. Les faltes
d’assistència afectaran negativament a la nota.
L’alumne/a que falti el dia de realització d’una prova perdrà el dret a fer-la si la falta no està
degudament justificada.
Cal fer els exercicis sempre i dedicar una estona al repàs de la matèria cada dia.
Departament Llengües Estrangeres
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