
 

 

Departament de Llengües Estrangeres Nivell: 2n ESO 

Matèria comuna: Llengua Anglesa 

Professores: Rosa Bara, Carmen Buj 

 

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  

 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, que inclouen tant  la matèria de Llengua anglesa com de Cultura 
anglesa: 
 

 20% : Interès i esforç. Participació a classe, assistència, puntualitat i actitud 
envers el professor/a i els companys i companyes. L’absentisme i/o expulsió de 
classe pot suposar la pèrdua total dels punts d’interès i esforç.  

 

 20% : Treball realitzat: redaccions, deures, activitats a l’aula, presentació de la 
llibreta. Exàmens de verbs irregulars si escau i llibres de lectura.  
 

 60%: Elements curriculars, dels quals:  40% les proves de Gramàtica.  
 
                                                                20% Skills: comprensió oral (Listening), 
expressió oral (Speaking)  , comprensió lectora (Reading), expressió escrita 
(Writing).         
 

READERS 
 

Durant el curs es treballaran els següents llibres de lectura obligatòria: 
 
 

 Primer trimestre:  A Christmas Carol. Burlington Books . (a càrrec de l’alumne) 

 Segon trimestre: Sherlock HolmesShort Stories.  Oxford Bookworms (préstec del 

Departament de llengües estrangeres) 

 

Avaluació dels alumnes amb necessitats educatives especifiques determinades,  
TDH i dislèxia. 
 
 
Per tal d’avaluar  els casos concrets d’alumnes amb  necessitats específiques que 
responen a diagnòstics de TDH o dislèxia,  o que han de ser atesos de manera 
individualitzada  per situacions personals derivades del seu entorn social o 
circumstàncies particulars que requereixen d’unes consideracions diferents a la resta 
de l’alumnat, el Departament de Llengües estrangeres determina el següent 
procediment: 
 
Metodologia 
-Tenir en compte on està assegut : prop/lluny del professor/a i els companys que té al 
costat. 
- Tenir en compte els informes escolars previs. 
- Comentar els progressos i les notes amb els alumnes 
- Avaluar els exàmens, modificats i  adaptats si es considera necessari, en funció del 
seu   contingut. 
- Donar el temps necessari per fer els exàmens. 
- Considerar la possibilitat de modificar els llibres de lectura obligatòria. 



Avaluació trimestral 
 

- L’avaluació contempla els continguts,  els processos, ritmes, actituds i aptituds 

dels alumnes. 

- L’avaluació és contínua i formativa, basada en les observacions recollides pel 

professor, les intervencions a classe, les activitats i les proves realitzades. 

- Els barems de puntuació, una vegada aplicades les adaptacions 

metodològiques especificades a la metodologia, seran els mateixos que 

ponderen a l’avaluació del grup al qual pertanyen els alumnes. 

- Es tindran  en compte l’assistència i puntualitat a classe, el treball realitzat, el 

grau d’ interès, l’actitud, l’esforç, les intervencions i la presentació de la llibreta 

si s’escau, així com el resultat de les proves escrites. 

-  

Recuperació al Juny 
 
Donat el cas els alumnes poden recuperar l’assignatura en una prova extraordinària i/o 
amb la presentació d’un treball complementari. 
 
 
Aquests acords es prenen considerant les valoracions del Departament d’Orientació 

Educativa. 


