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1.- OBJECTIVES 

a) To help students to develop their skills towards the FCE in the near or not so near 

future. 

b) To help them develop and increase their vocabulary and grammar 

c) To help students reach the B2 level of the Council of Europe 

d) To help them understand the mechanics of the exam. 

e) To help students to create their own realistic objectives for the course. 

CONTENTS 

Theory and practice  based on the grammar book RESULT, which aims to prepare 

students who are considering the possibility of taking the exam in a near future. 

METHODOLOGY 

Grammar and practice books  (Emphasis on grammar and vocabulary) 

Materials from authentic sources (newspapers, interviews, magazines, VO films...) 

Practice of the different skills 

Focus on the type of exam: 

   Reading with a lead in activity 

   Vocabulary and grammar related 

   Listening 

   Speaking 

   Use of English 

   Writing  and review activites 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

1.- El començament de curs comporta la realització d’una prova d’avaluació inicial, que 

perfila la nota d’avaluació inicial, i que no computa al càlcul de la nota trimestral o final 

de curs. 

2.- Donat que l’assistència és obligatòria, l’absentisme es considera un factor 

d’avaluació negatiu, i per tant pot suposar l’anul·lació del percentatge assignat a 

l’interès i esforç . 

3.- L’expulsió de classe pot suposar la pèrdua total de la puntuació obtinguda per 

l’interès i l’esforç realitzat. 

4.- L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, 

activitats, treballs, proves, lectures... realitzades . 

5.- La nota final del curs es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, 

considerant les apreciacions individualitzades segons la progressió dels alumnes  al llarg 

del curs. 

6.- Hi ha una convocatòria extraordinària oficial al mes de setembre pels alumnes que 

han de recuperar la matèria de primer, abans de matricular-se de segon de batxillerat. 

7.- En cas de que un alumne/a matriculat de segon de batxillerat, amb la matèria 

pendent de primer, no es presenti a la convocatòria oficial d’examen programada pel 

centre, s’entendrà que renuncia voluntàriament a ser avaluat positivament i per tant a 

aprovar la matèria de primer. 

Això implica la no acceptació pel departament d’idiomes de cap reclamació en aquest 

sentit, quan es renuncia voluntàriament al dret a examen. 

8.- Qualsevol reclamació de revisió de nota per error en el càlcul de l’avaluació, o de la 

correcció, s’ha de sol·licitar per escrit al departament d’idiomes i s’atendrà i resoldrà 

objectiva i convenientment. 

 

 

 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ 

 

First term 

Grammar                  60% 

Skills                         20% 

Oral Presentation     10% (Description of  a person) 

Interest                     10% 

Second Term 

Grammar              50% 

Skills                     20% 



Oral Presentation  20% 

Interest                  10% 

 

Third Term 

Grammar              50% 

Skills                     20% 

Oral Presentation  20% 

Interest                  10% 
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