
 

 

Departament de Llengües Estrangeres Nivell: 1r BAT 

Matèria comuna: Llengua Anglesa 

Professors: Elisenda Hernández, Pilar Izquierdo, Carmen Buj  

 

Material de l’alumne:  

 Burlington: Advantage 1Student’s book 

 Burlington Advantage1. Workbook (Catalan) 

 

AVALUACIONS  
 

Avaluació inicial 
 
Es farà una avaluació inicial a començament 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.. 

 
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  
 
L’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, a la nota de l’avaluació 
final  es tindrà en compte l’evolució acadèmica de l’alumne durant el curs.  
 

Avaluació final extraordinària de setembre 
 
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 a l’estiu 

 el resultat de la prova extraordinària 
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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: 40% 

- Skills exam (reading and listening comprehension): 20% 

- Oral presentation: 10% 

- Reader exam: 20% 

- Compositions plus class participation, homework: 10% 

 

THIRD TERM 

- Grammar and vocabulary: 50% 

- Skills exam (reading and listening): 30% 

- Oral presentation: 10% 

- Compositions plus class participation, homework: 10% 

 

Please note: Compositions handed in after the deadline will not be accepted. 

READERS 

 

- First term:  Dr. Jeckyl and Mr Hyde, Oxford Bookworms, Level 4. 

- Second term: The Hunchback of Notre Dame, Burlington Books. 1 Batxillerat  

 


