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 OBJECTIUS
-Comprendre la idea principal i identificar detalles rellevants de missatges orals.
-Expressar-se amb fluidesa i amb una pronunciació adequada.
-Com-prendre la informació de diversos tipus de textos escrits.
-Escriure textos amb diferents propòsits.
-Fer servir els coneixements lingüístics, estratègics i discursius adquirits i aplicar amb rigor
mecanismes d’autoavaluació i d’autocorrecció.
-Identificar, posar exemples i utilitzar de manera espontània i autònoma les estratègies d’aprenentatge
adquirides i tots els mitjans a l’abast de l’alumne per tal d’avaluar els seus coneixements lingüístics.
Analitzar aspectes culturals dels països de parla anglesa.
 CONTINGUTS
Continguts GRAMATICALS
Revisió dels temps verbals de present, passat, perfet i futur treballats a 1BTX. L’estil indirecte, les
oracions de relatiu, la veu passiva i les construccions causatives, les oracions condicionals, els verbs
modals, estructures verbals.
Continguts LÈXICS
Vocabulari relacionat amb la comunicació, la tecnologia i internet, l’esport i l’activitat física, el
consum, la societat, la moda, l’aspecte i l’aparença, les professions l’aprenentatge i les aptituds
professionals.
Continguts de comprensió oral (LISTENING)
Diferents tipus d’activitats orientades a millorar la comprensió de la idea principal i a identificar
detalls rellevants de missatges orals sobre temes coneguts, actuals o generals relacionats amb els
estudis i interessos de l’alumne o amb aspectes socioculturals associats a la llengua estrangera.
Continguts d’expressió oral (SPEAKING)
Diferents tipus d’activitats orientades a millorar l’expressió-se fluïda i la pronunciació en converses
espontànies, narracions, argumentacions, debats i exposicions prèviament preparats.
Continguts d’expressió escrita (WRITING)
El text argumentatiu, la carta formal o correu electrònic, el text d'opinió, la descripció d'un
esdeveniment, la narració i el resum, entre d’altres.
 METODOLOGIA I TEMPORITZACIÓ
La Metodologia serà comunicativa. Periòdicament es realitzaran exemples reals de proves de
selectivitat dirigits a que l’alumne obtingui els millors resultats possibles en aquestes proves. La
Temporització seguirà aproximadament l’ordre assenyalat en els continguts tot i que durant el curs hi
haurà sempre espais per revisar i reciclar coneixements anteriors.
 MATERIAL CURRICULAR
‘Key to Batxillerat 2 Student’s Book & Workbook. Oxford University Press.
Dos llibres de lectura a determinar.
El material extra que es lliurarà al llarg del curs.
 CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació de la matèria serà continua i es realitzarà valorant l'assoliment per part de l'alumnat de la
competència en l'àmbit lingüístic a través de les següents dimensions: comunicació oral, comprensió
lectora, expressió escrita, literària i dimensió actitudinal i plurilingüe. A més, és treballarà de forma
transversal l’àmbit digital. Això, suposarà el 70% de la nota final de cada trimestre i la final. (inclourà
el resultat obtingut en les proves realitzades, treballs de classe, deures, participació i actitud envers
l’assignatura).
El 30% restant valorarà l’àmbit personal i social, les competències d’aprendre a aprendre, autonomia i
iniciativa personal a través de feines i observacions que permetin avaluar-les.
Es podrà recuperar una avaluació amb una nota de Bé a la següent i/o amb les proves o tasques de
recuperació proposades pel departament i que concretarà la/el professora/r de la matèria.
Bon curs!!

