GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

INFORMACIÓ ASSIGNATURA
DEPARTAMENT Llengües estrangeres
ASSIGNATURA Anglès

CURS 2n BATXILLERAT

1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ
Es faran 3 unitats el primer trimestre i 2 unitats el segon i el tercer. Fan un total de 7 unitats.
2. AVALUACIÓ
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
L’avaluació ha de ser contínua. Al llarg del curs a l'àrea d'anglès els procediments que emprarem
per avaluar seran els següents:
-Exàmens escrits per cada dos o tres temes. A cada examen sempre hi entrarà temari de temes
anteriors que fa referència als criteris mínims exigits.
-Exàmens orals breus als cursos amb pocs alumnes i on sigui possible en qüestió de temps.
-Un examen d'un llibre de lectura obligatori.
L'avaluació també serà formativa. Els alumnes tendran la informació necessària en tot moment
per saber les notes que tenen i com ho poden fer per anar millorant i poder aprovar.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.
La puntuació dels exàmens i treballs serà de 0 a 10.A FINAL DE CADA AVALUACIÓ es farà la
mitja de la següent manera:
-La mitja dels exàmens fets al llarg del trimestre serà el 90% de la nota total,el 10% restant
es calcularà segons la nota obtinguda a les redaccions, projectes, actitud envers
l'assignatura, feina i específicament anglès oral.
Pel que fa als exàmens que només inclouen gramàtica i vocabulari per considerar-los
aprovats farà falta que l'alumne obtengui un 60% de respostes correctes; la resta d'exàmens que
inclouen comprensió de text i redacció es consideraran aprovats amb un 50% d'encerts
correctes.
La part de writing a l'examen s'ha de fer obligatòriament. Si un alumne deixa en blanc aquest
apartat, la nota de l'examen serà de 0, independentment del que hagi fet als altres exercicis.
A final de curs a l'hora de fer la mitjana de les tres avaluacions, la nota de la 1a avaluació
comptarà un 30%, la nota de la 2a un 30% i la nota de la 3a un 40%. Si surt aprovat,l'alumne
estarà aprovat. En cas que la mitjana surti suspesa l’alumne podrà optar a fer un exàmen final de
recuperació el mes de juny que constarà d'una part de gramàtica i vocabulari i una de
comprensió escrita i redacció.

3. RECUPERACIÓ
Recuperació de pendents el mes de setembre:
Si l'alumne no supera l'examen de recuperació de juny podrà recuperar l'assignatura presentantse a la convocatòria de setembre. L'examen de setembre tendrà el mateix format que l'examen
de recuperació del mes de juny.
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Recuperació de pendents:
Els alumnes que passin de curs amb la matèria del curs anterior supesa, tendran dues
convocatòries d'examen per tal de poder aprovar l'assignatura, una el mes de febrer i una el mes
d'abril.
Els alumnes que no aprovin podran presentar-se a la convocatòria de setembre.
4. MATERIAL
Advanced Contrast for Batxillerat 2, student's book i workbook. (ed Burlington). Llibre de lectura
“Tales with a twist” Ed. Burlington.
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