
 

MD020206    Extracte de programació      

 

 
 

 

 

ASSIGNATURA:  LLENGUA ANGLESA      CURS:    2n       NIVELL: BATXILLERAT 

 

 

Grups Professor/ Professora 

A JAVIER MIR 

B ANA  Mª RODRÍGUEZ 

C MARTA FLEXAS 

 

 
1a avaluació    (del 13/09/21  fins al 22/12/21);  14 setmanes. Lliurament de notes:  22 de desembre. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 
UNIT 1 

THE MEDIA 

VOCABULARY 

The media 

Compound nouns 

Gerund and infinitives 

Verbs with change of meaning 

 

GRAMMAR 

Present Simple, present continuous, going to, future 

simple, future perfect, future continuous 

Past simple, past perfect simple and past perfect 

continuous 

 

UNIT 2 

JUSTICE 

VOCABULARY 

Crime 

Adjectives with preposition 

Compound adjectives 

 

GRAMMAR 

Modal verbs 

Present and past modals 

 

S'aplicaran els  criteris d'avaluació 

especificats en el projecte curricular, 

adaptats sempre al nivell de coneixements 

assolits pels alumnes a cada moment de 

l'avaluació. 

 

 

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 
UNIT 3 

VOCABULARY 

 

Health and illness 

Phrasal verbs 

Adjectives suffixes 

Noun suffixes 

 

 

S'aplicaran els  criteris d'avaluació 

especificats en el projecte curricular, 

adaptats sempre al nivell de coneixements 

assolits pels alumnes a cada moment de 

l'avaluació. 
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GRAMMAR 

 

The passive 

The passive with reporting verbs 

Have/get something done 

 

 

UNIT 4 

VOCABULARY 

 

Shopping 

Phrasal verbs 

Noun suffixes 

 

GRAMMAR 

 

First, second and third conditional 

Alternatives to if 

I wish and if only 

 

 

3a avaluació    ESO i 1r. Batxillerat:  del 25/04/22 fins al 23/06/22;  9 setmanes. 
2n.Batxillerat: del 25/04/22  fins al 31/05/22;  5 setmanes. 

Continguts essencials Criteris d’avaluació 
UNIT 5 

VOCABULARY 

 

Travel 

Compound nouns 

Prefixes 

Verb+preposition 

 

GRAMMAR 

 

Reported statements 

Reported questions 

Reported commands, requests and suggestions 

Reported verbs 

 

UNIT 6 

VOCABULARY 

 

Work 

Phrasal verbs 

Easily confused words 

 

GRAMMAR 

Defining non-defining relative clauses 

Omitting relative pronouns 

Relative clauses with prepositions 

 

 

S'aplicaran els  criteris d'avaluació 

especificats en el projecte curricular, 

adaptats sempre al nivell de coneixements 

assolits pels alumnes a cada moment de 

l'avaluació. 

 

 

 

 



 

MD020206    Extracte de programació      

 

Instruments d’avaluació Criteri de qualificació 

 (% de la nota) 

 

● Proves escrites (mínim 2, dependrà de les unitats 

didàctiques que s’hagin treballat ja que hi ha 

avaluacions que són més llargues que altres) 

 

 

80% de la nota 

 

 

● Treballs proposats per fer a casa 

● Activitats d’aula individuals i en petit grup 

● Intervencions a classe 

● Actitud envers l’assignatura, els companys i el 

professorat 

 

 

 

 

 

 

20% de la nota 

 

 

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

L’actitud respectuosa envers els companys, el professorat i l’assignatura és fonamental ja que el 

batxillerat és un ensenyament de caràcter voluntari.  

 

Respecte envers les mesures socio-sanitàries actuals. 

 

Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i 

ordenada; realització de les lectures obligatòries; atenció durant les explicacions; presentació dels 

treballs el dia assenyalat.... 

 

IMPORTANT: els continguts lingüístics es van revisant, ampliant i consolidant any rere any. 

Enguany, a causa de les condicions de semipresencialitat del curs passat, aquesta revisió serà 

especialment important. 

 

 

 
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA   PENDENT DEL 

CURS ANTERIOR 
 

ACTIVITATS  A REALITZAR 

 

seguiment per part del professor de 

l’assignatura al curs actual 

X 

 

 

 

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA 

 

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual  X 

si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual X 

mitjançant una prova escrita el mes de maig si no ha aprovat alguna de 

les avaluacions anteriors. 

X 

 

 

 


