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NOM MATÈRIA: ANGLÈS 

CURS ACADÈMIC: 2018-2019 
ENSENYAMENT: BAT 
CURS: PRIMER  

 

DURADA: un curs acadèmic 
PROFESSOR-A: Blanca Mutlló/Maria 

Ferrer 

DEPARTAMENT: Llengües estrangeres 

 

1 OBJECTIUS: 
 
Llegir i comprendre les idees principals i la informació específica de diferents tipus de textos, 

així com familiaritzar-se amb l’anglès oral. 

Interioritzar i memoritzar vocabulari i deduir-ne el significat a partir del context. 
Diferenciar i utilitzar els temps verbals simples des del present i el passat fins a les diferents 

formes de futur. 
Iniciar-se en escriure textos utilitzant connectors. 

Fer que l’alumne es faci responsable del seu propi aprenentatge i participi activament a les 

tasques encomanades. 
En definitiva, construir la base necessària per poder incorporar nous coneixements d’una 

manera més sòlida en el segon nivell. 

 
2 UNITATS: 
 
UD 1 Free Time  

UD 2 Stories 
UD 3  Sports for all 

UD 4 Music 

UD 5 The Environment 
UD 6 Science Fiction 

UD 7 Art 
UD 8 Relationships 

UD 9 Gender 

 
 
3 TEMPORITZACIÓ: 
 
Tres unitats didàctiques per trimestre 

 
 
4 METODOLOGIA: 
 
El curs proporcional materials bàsics essencials i ofereix pràctica i revisió de continguts, essent 

la lectura, la gramàtica, el vocabulari, l’audició de textos, l’escriptura i els diferents exercicis de 
comprovació del progressos efectuats la base comuna de l’organització de cada unitat 

desenvolupada durant el curs.  

Utilització de les eines TIC per tal d’aprofundir els coneixements. MACMILLAN 
website. 
 
 
5 LLIBRE DE TEXT: 
 
Upgrade 1  Student's book     MacMillan   IBSN  9780230479074 UPGRADE 1 Sts Cat  o 

9780230479081 UPGRADE 1 Sts Cast  (Català o Castellà indistintivament) 
Lectures diverses. 
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Material extensiu. Workbook: MacMillan   IBSN  9780230401600 UPGRADE 1 Wb Cat  o 

9780230401594 UPGRADE 1 Wb Cast (Català o Castellà indistintivament) 

 
 
 
6 CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA: 
(especificar detalladament com s’obté la qualificació per avaluació, indicant el percentatge que 
correspon a procediments, conceptes i actituds) 

 
La qualificació de l'alumne/a dependrà dels resultats obtinguts a les diferents tasques 

realitzades tant a classe com a casa, dels treballs encomanats, i presentats en data, activitats 

orals, l’interès i el grau d’assoliment de continguts i nous coneixements que l'alumne/a vagi 
adquirint durant el curs. 
 

Al finalitzar les  unitats didàctiques (segons criteri del professorat), l’alumne/a realitzarà un test 
d’aquesta/es que reflectirà el grau d’assoliment dels coneixements referits, en particular, a la 

unitat/s i, de manera més general, als continguts prèviament adquirits al llarg del curs.  
 

Per a superar la matèria la nota final haurà de ser 5 o superior a 5. Es farà la mitjana, sempre i 

quan hagi aprovat com a mínim dues avaluacions. Per poder fer la mitja i aprovar, no hi haurà 
d’haver cap nota inferior al 3. No es faran recuperacions trimestrals. 

La nota respondrà a la següent proporció: 
Coneixements escrits: 80 % 

Procediments i actitud: 20% 
 

Els alumnes que no superin les avaluacions o no superin una mitjana de 5, hauran de 

presentar-se l’examen de recuperació al juny. 
 

Instruments d’avaluació: 
 

- Prove/s escrite/s 80% 

- participació oral, exercicis d’expressió escrita i seguiment de lectures graduades i actitud: 
20%  

 
Les qualificacions dels diferents trimestres tindran el següent pes a l’hora de calcular la nota 

final del curs: el primer trimestre contarà un 33.33%; el segon i el tercer, un 33.33% cadascun. 
Els alumnes que no obtinguin una mitjana de 5 al Juny, tenint en consideració les tres 

avaluacions, podran presentar-se a la prova extraordinària de setembre, que determinarà si 

l’alumne/a és apte o no apte per superar la matèria. 
  

Per acord del Departament de Llengües Estrangeres, aquells alumnes que superen la matèria 
mitjançant la prova extraordinària, tindran una nota màxima de 5.  

Eines de recuperació: 

Els alumnes que no superin el curs al juny, hauran de presentar un dossier de gramàtica per 
poder tenir dret a l’examen de recuperació de setembre.    

El treball de recuperació de l’alumne pot desenvolupar-se bàsicament a través de pàgines web 
recomanades al moodle, i a la pàgina web corresponent a l’editorial del llibre. Els estudiants 

trobaran material i explicacions necessàries per tal d’assolir el nivell adient tant pel que fa a 
l’expressió escrita com pel que fa a la comprensió oral i escrita i l’ús del llenguatge. 
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7 Pèrdua del dret d’examen.   

 
LA PÈRDUA DEL DRET D’AVALUACIÓ CONTINUA ES REGEIX PEL QUE DISPOSA 

L’ARTICLE 96 DE LES NOFC DEL CENTRE 

 
 
Revisió i aprovació: 
Aprovada en la reunió del departament d’idiomes celebrada el 29/06/2018. 
 


