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- Continguts (conceptes, procediments i actituds) i criteris d’avaluació:
1ª avaluació (Fins el 19 de desembre. Lliurament de notes dia 19-12-19)
Learning how to introduce people and make presentations.
Talking about their own profiles.
Using skills to describe sites and places.

Learning how to ask for and give information, use and
recognize appropriate registers.

Learning how to talk about the past. Talking about events in
the past.

Learning how to use adjectives in order to describe people
and places.

Dominar l´ús del present simple en les seves distintes
formes.
Saber usar el vocabulari propi dels temes que es tractin:
presentacions i descripcions personals.
adjectius descriptius.
geografia i relleu.
el temps i meteorologia .
Dominar l´ús del present continuo en les seves distintes
formes.
Diferenciar l´ús del present simple i del present contínuo.
Us dels pronoms interrogatius.
Reconèixer i usar succintament els diferents registres
linguístics.
Dominar l´ús del past simple en les seves distintes formes.
Usar amb correcció els verbs regulars i els irregulars.
Saber usar el vocabulari propi dels temes que es tractin:
narrar fets en el passat
Saber usar els adjectius en modo comparatiu i superlatiu.

2ª avaluació (Fins el 08 abril. Lliurament de notes dia 08-04-20)
Learning how to talk about the future.
Talking about plans.
Learning how to deal with the horse riding world.
Learning how to deal with the world of the bicycle.

Making suggestions and giving advice, filling in forms,
checking information, describing a procedure.
Procedures for ordering or booking.
Giving directions.

Improving how to make polite demands, request païment,
talk about tasks and leave and take messages

Dominar i diferenciar els distints temps futurs en anglès: ús
del “will” i el “going to”. 1er tipus de condicional.
Saber usar el vocabulari propi dels temes que es tractin:
les parts del cos.
el món del cavall.
parts i ús de la bicicleta.
Verbs d´acció i moviment
Diferènciar l´ús del “must” i el “should” (verbs modals).
Us del verb “can”
Dominar les estructures per formular sugerències, consells,
donar ordres: verbs modals
Saber mantenir una petita conversa amb el registre correcte
per encomanar i fer reserves.
Dominar l´ús del “have to” i el mode imperatiu.
Saber usar el vocabulari dels temes tractats:
verbs de moviment
preposicions de lloc i de moviment.
Controlar l´ús del llenguatge formal per demanar, sol.licitar,
fer peticions...

3ª avaluació ( Fins el 29 de maig. Lliurament de notes dia 11-06-20)
Learning how to guide a walking route and a bike or horse
riding tour

Learning how to complete diaries and make arrangements.
Skills and abilities.
Learning how to make a reservation, ask for a favour, check
information.
Apologies, excuses and reasons.
Reviewing different types of letters and contracts.
Franchising, contracts and sales agreements.
General revision.

Dominar amb correcció els temps verbals apresos al llarg
del curs.
Conèixer les fórmules bàsiques de cortesia per tractar en
clients.
Saber usar el vocabulari dels temes tractats.
Saber usar el vocabulari dels temes tractats.
Col.locar amb correcció els diferents elements de l´oració
en anglès.
Saber les fórmules bàsiques per demanar explicacions,
demanar escuses i donar justificacions.
Saber redactar amb correcció petites notes, cartes i altres
documents burocràtics i de currículum senzills.
Dominar bàsicament el llenguatge col.loquial de la llengua
anglesa i el llenguatge específic del mòdul en anglès.

Instruments d’avaluació
(%de la nota)
60%

Criteri de qualificació
S’han de superar almenys amb un 4, i la mitja final ha
d’arribar al 5. El darrer examen de cada avaluació, com és
avaluació contínua, pot ajudar a recuperar qualque examen dels
que no han arribat a 4, i puntua igual que els altres.

Proves escrites (mínim 1)
Activitats d’aula, preguntes orals.
Intervencions a classe

Referència per pujar i baixar nota.

Treballs

S’han de superar amb un 5

Referència per pujar i baixar nota.

Exercicis
30%

Referència per pujar i baixar nota
Demostrar una actitud adequada

Utilització correcta del material
Realització correcta del les tasques específiques
Puntualitat

10%

Assistència

Observació directa del professorat de l’actitud
positiva: full d’observació, quadern del
professor...

Un retard superior a 10 minuts, es considerarà falta.
NÚMERO MÀXIM D’HORES QUE ES POT
FALTAR PER TRIMESTRE:
mòdul 5: 4h
mòdul 6: 2h
mòdul 7: 4h
mòdul 9 : 6h
L’ assistència és obligatòria. El departament estudiarà els casos
particulars.
Les faltes s’hauran de justificar. La justificació de les
faltes no significa aprovar el mòdul.
Mostrar respecte al medi ambient, al material i a les
instal·lacions.
Mostrar respecte als companys, professors i a la resta
de persones.
Participar i mostrar actitud positiva i de superació
personal.
Aprofitament de les visites a llocs d’interès.

Observacions (Procediments i actituds generals per a tot el curs):

Escriptura amb lletra clara i llegible; Presentació dels treballs i deures d’una manera clara i ordenada;;
Valoració de l’atenció durant les explicacions; Presentació dels treballs el dia assenyalat; (Demostrar qualitats
personals i professionals per a la realització d’aquesta mena de feina...)
Per superar cada un dels mòduls s’han d’aprovar els tres apartats amb un 5.
L’avaluació serà continua i formativa.
Durant tot el curs, per superar un mòdul, s’haurà de demostrar un nivell adequat, en procediments i actituds (no es
pot abandonar cap d’aquests apartats des del principi fins el final).
La nota màxima d’un parcial recuperat serà de 5.
PROVES EXTRAORDINÀRIES
Les proves extraordinàries de Setembre es realitzaran al final Juny.

