Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pons d’Icart
Tarragona

Departament de Llengües Estrangeres

Nivell: 1r ESO

Matèria comuna: Llengua Anglesa
Professores: Carme Buj i Conxita Badia

Material de l’alumne:
 New Burlington Action! ESO 1. Student’sbook: ISBN:978-9963-48-955-8
 New Burlington Action! ESO 1. Workbook+Language Builder (Catalan):
ISBN:978-9963-48-958-9

AVALUACIONS
Avaluació inicial
Es farà una avaluació inicial a meitat del primer trimestre per tal de conèixer el nivell
d’aprenentatge de cada alumne, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes
per superar-les. La nota d’aquesta avaluació s’obtindrà a partir de les observacions
sobre l’actitud, el treball i el rendiment de l’alumne fins a la data en què es faci la sessió
de l’avaluació inicial.

Avaluacions parcials (Trimestres)
Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment
d’acord amb els criteris de qualificació que apareixen en la pàgina següent.

Avaluació final ordinària de juny
Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de
l’avaluació final de juny serà la que s’obtingui en el tercer trimestre. Es tindrà en compte
l’evolució i les circumstàncies personals de l’alumne durant el curs.

Avaluació final extraordinària de juny
La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests
tres elements:




l’evolució de l’alumne durant el curs
les activitats de recuperació durant el mes de junt
el resultat de la prova extraordinària



CRITERIS DE RECUPERACIÓ I QUALIFICACIÓ
Cada avaluació parcial suspesa, es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant
l’avaluació final ordinària o extraordinària
La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels
següents percentatges:
1r i 3r Trimestre
10%Interès i esforç
 Participació a classe, assistència, puntualitat i actitud envers el professor i
els companys. L’absentisme i/o l’expulsió de classe pot suposar la pèrdua
total dels punts d’interès i esforç.
20%Treball realitzat
 Deures, activitats a l’aula, redaccions i presentació de la llibreta a final
de trimestre.
70%Proves
 Gramàtica, vocabulari, traducció, expressió oral (Speaking), comprensió
oral (Listening), expressió escrita (Writing) i comprensió escrita
(Reading).

2n Trimestre
10%Interès i esforç
 Participació a classe, assistència, puntualitat i actitud envers el professor i
els companys. L’absentisme i/o l’expulsió de classe pot suposar la pèrdua
total dels punts d’interès i esforç.

30%Treball realitzat
 Deures, activitats a l’aula, redaccions i presentació de la llibreta a final
de trimestre.
 Lectura graduada (NurseMathilda).
60%Proves
 Gramàtica, vocabulari, traducció, expressió oral (Speaking), comprensió
oral (Listening), expressió escrita (Writing) i comprensió escrita
(Reading).

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pons d’Icart
Tarragona

Departament de Llengües Estrangeres

Nivell: 2n ESO

Matèria comuna: Llengua Anglesa
Professores: Rosa Bara, Pilar Izquierdo

Material de l’alumne:
 Burlington New Action 2 Student’s book
 Burlington New Action 2 Workbook (Catalan)
AVALUACIONS
Avaluació inicial
Es farà una avaluació inicial a meitat del primer trimestre per tal de conèixer el nivell
d’aprenentatge de cada alumne, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes
per superar-les. La nota d’aquesta avaluació s’obtindrà a partir de les observacions
sobre l’actitud, el treball i el rendiment de l’alumne fins a la data en què es faci la sessió
de l’avaluació inicial.

Avaluacions parcials (Trimestres)
Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment
d’acord amb els criteris de qualificació que apareixen en la pàgina següent.

Avaluació final ordinària de juny
Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de
l’avaluació final de juny serà la que s’obtingui en el tercer trimestre. Es tindrà en compte
l’evolució i les circumstàncies personals de l’alumne durant el curs.

Avaluació final extraordinària de juny
La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests
tres elements:




l’evolució de l’alumne durant el curs
les activitats de recuperació durant el mes de juny
el resultat de la prova extraordinària



CRITERIS DE RECUPERACIÓ I QUALIFICACIÓ
Cada avaluació parcial suspesa, es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant
l’avaluació final ordinària o extraordinària
La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels
següents percentatges:

FIRST and SECOND TERMS
 Grammar and vocabulary exam: 35%
 Skills exam (reading and listening comprehension): 20%
 Procedures: 35%:
 Compositions 10%
 Reader 15%
 Vocabulary/irregular verbs 10%
 plus class participation, homework: 10%
THIRD TERM
 Grammar and vocabulary: 40%
 Skills exam (reading and listening): 30%
 Procedures: 20%:
 Compositions 10%
 Vocabulary/irregular verbs 10%
 plus class participation, homework: 10%
Please note:
 It is compulsory to hand in a composition for each unit. Please respect the
deadline. For each composition that is not handed in on time, 0.5 points will be
substracted from your final term mark.
 90% de la nota sera del crèdit comú I 10% de la nota será de “international
cultura”
READERS



First term: A Christmas Carol Oxford Bookworms
Second term: Sherlock Holmes, Oxford Bookworms

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pons d’Icart
Tarragona

CURS 2018-19
Departament de Llengües Estrangeres

Nivell: 3r ESO

Matèria comuna: Llengua Anglesa
Professores: Conxita Badia i Carme Buj

Material de l’alumne:




New Burlington Action! ESO 3. Student’s book:ISBN: 978-9963-51-466-3.
New Burlington Action! ESO 3. Workbook+Language Builder (Catalan): ISBN:
978-9963-48-974-9.

AVALUACIONS
Avaluació inicial
Es farà una avaluació inicial a meitat del primer trimestre per tal de conèixer el nivell
d’aprenentatge de cada alumne, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes
per superar-les.

Recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors
Els alumnes que tinguin aquesta matèria pendent de cursos anteriors podran recuperarla aprovant la segona avaluació parcial o qualsevol de les posteriors del present curs.

Avaluacions parcials (Trimestres)
Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment.

Avaluació final ordinària de juny
Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de
l’avaluació final de juny serà la que s’obtingui en el tercer trimestre. Es tindrà en compte
l’evolució i les circumstàncies personals de l’alumne durant el curs.

Avaluació final extraordinària de juny
La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests
tres elements:




l’evolució de l’alumne durant el curs
les activitats de recuperació durant el mes de juny
el resultat de la prova extraordinària



CRITERIS DE RECUPERACIÓ I QUALIFICACIÓ
Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant
l’avaluació final ordinària o extraordinària.
La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels
següents percentatges:
Primer trimestre


20%Interès, esforç i treball, (participació a classe, assistència, puntualitat i
actitud envers el professor i els companys). Entrega de treballs i redaccions.



60% Exams



20 % Reader (The Canterville Ghost). És indispensable haver llegit el llibre
per poder aprovar el curs. Caldrà que l’alumne/a es presenti a una prova de
recuperació si la nota és inferior a 3.
Segon trimestre



10% Interès, esforç i treball a classe. Entrega de treballs i redaccions.



30% Reader and Speaking ( The Picture of Dorian Gray). És indispensable
haver llegit el llibre per poder aprovar el curs. Caldrà que l’alumne/a es
presenti a una prova de recuperació si la nota és inferior a 3.




60% Exams

Tercer trimestre


20%Interès, esforç i treball(participació a classe, assistència, puntualitat i
actitud envers el professor i els companys). Entrega de treballs i redaccions.



60% Exams



20%Speaking

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pons d’Icart
Tarragona

Departament de Llengües Estrangeres

Nivell: 4t ESO

Matèria comuna: Llengua Anglesa
Professores: Elisenda Hernández i Carmen Buj

Material de l’alumne:
 Burlington New Action! ESO 4. Student’s book
 Burlington New Action! ESO 4. Workbook + Language Builder (Catalan)
AVALUACIONS
Avaluació inicial
Es farà una avaluació inicial a meitat del primer trimestre per tal de conèixer el nivell
d’aprenentatge de cada alumne, detectar a temps possibles dificultats i donar pautes
per superar-les. La nota d’aquesta avaluació s’obtindrà a partir de les observacions
sobre l’actitud, el treball i el rendiment de l’alumne fins a la data en què es faci la sessió
de l’avaluació inicial.

Avaluacions parcials (Trimestres)
Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment
d’acord amb els criteris de qualificació que apareixen en la pàgina següent.

Avaluació final ordinària de juny
Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de
l’avaluació final de juny serà la que s’obtingui en el tercer trimestre. Es tindrà en compte
l’evolució i les circumstàncies personals de l’alumne durant el curs.

Avaluació final extraordinària de juny
La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests
tres elements:




l’evolució de l’alumne durant el curs
les activitats de recuperació durant el mes de juny
el resultat de la prova extraordinària



CRITERIS DE RECUPERACIÓ I DE QUALIFICACIÓ
Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant
l’avaluació final ordinària o extraordinària.
Els alumnes que tinguin la matèria pendent de cursos anteriors podran recuperar-la si
aproven la segona avaluació parcial del curs que estan realitzant , o bé les següents.
La superació de la matèria a final de curs suposa la valoració positiva automàtica de la
matèria, i per tant la recuperació dels cursos anteriors.
La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels
següents percentatges:
ASSESSMENT

FIRST TERM
- Grammar and vocabulary exam: 60%
- Reader exam and/or essay: 20%
- Compositions plus class participation, homework: 20%
SECOND AND THIRD TERM
- Grammar and vocabulary exam: 60%
- Oral presentation: 10%
- Compositions plus class participation, homework: 10%
- Reader exam: 20%
Please note: It is compulsory to hand in a composition for each unit. Please respect the
deadline. For each composition that is not handed in on time, 0.5 points will be
substracted from your final term mark.
READERS
-

First term: Nothing But The Truth, George Kershaw. Cambridge University
Press.
Second term: Meet Me In Istambul, Ricard Chisholm. Macmillan Readers.
Third term: The Curious Case of Benjamin Button, Burlington Books Level 4.

