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      DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES: LLENGUA ANGLESA 
 
1r. BATXILLERAT 
Objectius de l'etapa: 
 La matèria de llengües estrangeres del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les 
capacitats següents: 
 
1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions detallades del 
professor/a i les que apareixen en el material de treball escolar en llengua anglesa. 

2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o 
explicacions on participen nadius i/o no nadius, tant si s'hi assisteix en directe com si estan 
enregistrats, sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la llengua. 

3. Comprendre el sentit general d'obres audiovisuals autèntiques en versió original amb 
subtítols en llengua anglesa. 

4. Iniciar i mantenir converses informals de nivell mitjà amb parlants de la mateixa edat sobre 
temes d'interès comú. 

5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos 
(reformulacions, demandes de repetició, etc.) per reparar els problemes detectats. 

6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 

7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords 
argumentant breument la pròpia opinió. 

8. Explicar  amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i 
il·lusions. 

9. Explicar  històries, trets biogràfics i anècdotes .personals o no-, i descriure persones, 
objectes i llocs.  

10. Fer breus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d'interès 
(actualitat, contingut acadèmic, petita recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir 
l'atenció de l'audiència. 

11. Explicar  breument el procés o el resultat d'un treball propi o de grup, amb el suport de 
breus anotacions. 

12.Redactar un text d'un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos dels 
estudiants on s'expliqui de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., amb correcció 
formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 

13. Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, epistolar, normatiu, 
dialogat, ressenya crítica, etc.) d'entre 100 i 200 paraules d'extensió sobre temes propers als 
interessos dels estudiants, temes d'actualitat, interès general o acadèmic, on s'expliqui de 
manera ordenada i coherent un conjunt d'informació, fets, idees o opinions, amb correcció 
formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials del 
context comunicatiu real o simulat. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

 Per fer la nota mitjana, cal treure un mínim de 3 sobre 10 en cadascun dels següents 
apartats. 

 És farà una prova, com a mínim, de cada habilitat per trimestre. 
 
 

ITEMS A AVALUAR PERCENTATGES 

Writing 30% 

Listening 15% 

Reading 15% 

Speaking 10% 

Use of English 30% 

 
 
 

 L’actitud incorrecta, no fer el treball diari a classe i a casa, així com  no  participar a les 
activitats de manera positiva (incloent també assistència i puntualitat) descompten de 
la puntuació total obtinguda 

 La correcció dels textos de comprensió oral y comprensió escrita es farà seguint els 
criteris de la correcció d’exàmens PAU. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
S’aprova la matèria durant el curs si: 

S’aproven els tres trimestres. 

1. Si es suspèn un dels dos primers trimestres, s’ha d’aprovar al juny  amb una nota 
mínima de 5 al tercer trimestre. 
Exemple: 1r  2n 3r FINAL 
            2  8 5  5 
            5  3 5 4,6 = 5 

2. Si es suspenen els dos primers trimestres s’ha de treure una nota mínima de 6 al 
tercer trimestre. 

3. Per aprovar al juny SEMPRE s’ha d’aprovar el tercer trimestre. 
Exemple: 1r  2n 3r FINAL 
            8  7 4 6, 3 = 4 
            5  5 4 4,7  = 4 
            3  3 6 4 =     5   

CRITERIS DE PROMOCIÓ 

1. L’alumne que suspengui el curs ha de fer l’examen de recuperació de tota la matèria, 
encara que no tingui totes les avaluacions suspeses. 

2. L’alumne que aprovi la primera avaluació del curs vigent amb una nota de 6 o més de 
6 i hagi entregat     totes les feines proposades  recuperarà automàticament la matèria 
del curs anterior. També, si aprova al juny tot el curs. 

3. Aprovar convocatòria extraordinària de febrer/març o la convocatòria de juny que 
permet presentar-se a  les proves PAU de setembre.              


