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• El	  llibre	  de	  text	  és	  “Out	  and	  About”	  	  Student	  book	  

• S’utilitzaran	  altres	  fonts	  al	  nostre	  abast	  per	  tal	  de	  treballar	  altres	  destreses	  com	  les	  activitats	  d’escoltar.	  

• Es	  fomentarà	  el	  treball	  autònom	  i	  el	  de	  grup	  dins	  la	  classe.	  

Instruments	  d’avaluació:	  

1. Prova	  escrita:	  Es	  realitzaran	  un	  examen	  per	  trimestre,	  aquesta	  prova	  inclourà	  una	  prova	  de	  comprensió	  escrita.	  	  

2. Control	  de	  lectura:	  Lectura	  obligatòria	  de	  diferents	  articles	  o	  notícies	  que	  el	  professor	  proporcionarà	  cada	  trimestre.	  
A	  les	  dates	  assenyalades	  a	  classe	  es	  farà	  una	  prova	  escrita	  sobre	  els	  articles	  llegits	  en	  cada	  trimestre.	  

3. 	  

4. Prova	  oral	  (speaking):	  els	  alumnes	  es	  prepararan	  un	  tema	  relacionat	  amb	  el	  vocabulari	  treballat	  al	  llarg	  del	  trimestre	  
per	  tal	  de	  parlar	  sobre	  ell	  i,	  a	  més,	  hauran	  de	  ser	  capaços	  de	  portar	  una	  conversa	  sobre	  el	  tema	  elegit.	  

5. 	  Comprensió	  oral:	  els	  alumnes	  han	  de	  fer	  proves	  d’escoltar	  per	  tal	  de	  demostrar	  la	  seua	  destresa	  a	  l’hora	  d’escoltar	  
un	  diàleg	  (diferents	  veus)	  durant	  uns	  5	  minuts.	  

τ Dates: Al menys la prova escrita de gramàtica es realitzarà en la setmana programada per a exàmens en cadascun 
dels trimestres, la resta de proves es realitzaran al llarg del trimestre. 

τ Com que es tracta d’una matèria d’avaluació contínua, els continguts de la part de gramàtica s’arrastraran en totes 
les avaluacions. No hi haurà recuperacions. Si un alumne aprova l’avaluació següent tindrà aprovada l’anterior. 

τ Els alumnes que, de manera justificada, no puguen fer l’examen el dia assenyalat tindran l’opció de fer-lo abans de 
l’avaluació següent; mai abans de l’avaluació. Aquells alumnes que no justifiquen la falta perdran la convocatòria. 

 

Criteris	  de	  qualificació	  

• Grammar	  and	  vocabulary:	  40%.	  	  

• Writing:	  10%	  

• Reading:	  10%.	  

• Listening:	  10%.	  

• Speaking:	  10%	  

• Reading	  Comprehension:	  10%	  

• Daily	  work	  &	  PARTICIPATION:	  10%	  

La	  nota	  final	  es	  calcularà	  de	  dues	  maneres	  diferents:	  	  

1. Si un alumne aprova el curs, automàticament estarà aprovat i la nota serà la que ha tret a l’examen final. 
 

2. Es calcularà una nota mitjana progressiva: la nota de la primera avaluació tindrà un valor del 20% , la nota de la 
segona un 30% i la tercera o final, un 50%. 

	   	   	   	   De	  les	  dues	  notes	  obtingudes,	  triarem	  la	  més	  alta.	  

3. Si l’alumne està suspens, igualment es calcularà la nota mitjana de les tres avaluacions al igual que l’opció 2. Si 
l’alumne en aquest càlcul supera l’assignatura, es considerarà aprovat (La nota que s’utilitzarà per calcular la 
mitjana no serà la que aparega al butlletí sinó l’obtinguda en els exàmens). 
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