
 

CURS: 

2N BATXILLERAT 

ASSIGNATURA: ANGLÈS 

Curs: 2020 - 2021 

 

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

 

1a Avaluació: Unit 1 and Unit 2. Perfect tenses / Conditional and Wish Clauses. 

 

2a Avaluació: Unit 3 and Unit 4. Reported Speech / Passive and Causative. 

 

3a Avaluació: Unit 5 and Unit 6. Relative Clauses and Special Structures / Modals 
and Modal Perfects. 

 

METODOLOGIA 

Per treballar els quatre blocs comunicatius, farem servir un ventall d'activitats: 

● Llibres de classe i quadern. 
● Material audiovisual. 

● Fitxes de repàs i activitats d’ampliació. 

● Proves PBAU. 

COMPETÈNCIES CLAU 

- Competència en comunicació lingüística:  domini oral, escrit i gramatical de la 
llengua. 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologies: 

continguts de vocabulari i exercicis que requereixen coneixements matemàtics i o 
relacionats amb les ciències aplicades. 

- Competència digital: Vocabulari relacionat amb noves tecnologies, ús de l'aula 

virtual 

- Aprendre a aprendre: Aprendre a administrar el seu temps i a organitzar-se per tal 

de realitzar les tasques encomanades durant el curs. Continguts relacionats amb el 

procés educatiu. 

- Competències socials i cíviques: Continguts i redaccions tractant temes que 

requereixen reflexió i discussió. Debats, redaccions d'opinió... 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

- Consciència i expressions culturals : continguts de la cultura dels països 

anglosaxons i llibres de lectura relacionats amb un dels territoris. 

MATERIALS 

Llibre de text: Advantage 2 Student's Book, Editorial Burlington Books 

                       ISBN  978-9925-30-122-5 

                       Advantage 2 Workbook, Editorial Burlington Books 

                       ISBN  978-9925-30-126-3 

Llibre de lectura:  A Foreigner in New York, Editorial Burlington Books 

                            ISBN  978-9963-46-898-0 

                            Tales with a Twist, Editorial Burlington Books Activity Reader 

                            ISBN  978-9963-51-161-7 

Material opcional: NEW ENGLISH GRAMMAR for Bachillerato, Burlington Books. 

                           ISBN 9963- 47 -207 -9 



EINES PER A L’AVALUACIÓ 

Proves escrites: després de cada unitat es farà un examen en què es valorarà 
l'assoliment de cada un dels blocs treballats a classe: vocabulari, gramàtica, 

comprensió lectora i expressió escrita. 
IMPORTANT! -> S'han de fer totes les parts de l'examen. 

Examen de lectura: A cada curs es llegiran  dos llibres i es farà una prova de 

comprensió. 

Redaccions: Es faran redaccions per treballar la diferent tipologia de textos. Es 
donarà més valor a les redaccions fetes a classe. 

Tasques: Després de cada unitat, es farà una fitxa de repàs amb activitats actuals i 

acumulatives. Les activitats són obligatòries i en cas de no fer-les, es restarà 0,5 de 
la nota de l'examen. 

Actitud:  Ganes, interès i esforç envers l'assignatura. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

-Avaluació sumativa: 85% 

 Proves escrites de cada unitat:  85% 

 L'apartat de redacció no podrà quedar en blanc. 

 Examen de lectura: 10% .  
 

-Avaluació formativa (15 % de la nota): 

 a. Redaccions fetes a casa (5 %) 
 b. Redaccions fetes a classe (10%). 

RECUPERACIÓ 

Per recuperar l'assignatura pendent de cursos anteriors s'hauran de fer tasques 
durant el primer trimestre (temes 1-4) i segon trimestre (temes 5-8) i dos exàmens 

parcials. La nota resultant (85% de l'examen i 15% de les tasques) ha se ser mínim 

5 per aprovar. En cas de no arribar a aquesta nota, hi ha una última oportunitat al 
maig, amb un examen final (bé de la part 1, de la 2 o de totes dues) sempre i quan 

hagin lliurat totes les tasques. 

ABSÈNCIES 

En el cas que un alumne no es presenti a un examen en el dia assenyalat, haurà de 

presentar un justificant de l'absència i s'entendrà que la prova es farà el primer dia 

de la incorporació a classe. 

 

PROFESSOR 

 

 


