Institut Arnau Cadell
Ampliació de Llengua Anglesa

Programació per l'alumnat 2017-18 2n ESO

 OBJECTIUS
- Contribuir al desenvolupament personal, cognitiu i comunicatiu de l'alumnat
- Promoure la responsabilitat, reflexió i progressiva autonomia en l'aprenentatge de la llengua
- Comunicar-se correctament en anglès d'una manera senzilla i en situacions quotidianes i familiars.
- Cooperar a l'aula i valorar la importància de la realització de projectes en comú.
 CONTINGUTS
Lèxic, contingut gramatical, i skills enfocats a l’assoliment d’un nivell B1/B1+ dins del marc comú
europeu de referència per a les llengües.
 METODOLOGIA I TEMPORITZACIÓ
L’alumnat farà ús de les eines informàtiques 2.0, tecnologies que permetin facilitar aquests
aprenentatges, la seva organització i l’avaluació dels mateixos. Aquest treball será de caire cooperatiu,
per tant ,en petits grups, es treballarà conjuntament de manera coordinada per a la realització de les
diferents tasques i així aprofundir en el seu aprenentatge.
L’alumnat tindrà dues hores setmanals. Una hora dedicada al treball dels skills i grammar, i l’ altra
hora estarà reservada a la realització dels projectes: una obra de teatre i un webquest.
 MATERIAL CURRICULAR
Es necessitarà el material següent:
- Material facilitat pel professor.
- Un portafolis de plàstic per anar recollint tot el material en paper amb el qual es farà una part
del dossier.
- Ordinadors facilitats pel centre.
 Puntualment es podran utilitzar eines com mòbils (i auriculars) per enregistrar converses,
presentacions, etc i/o smartphones per tenir accés a certes aplicacions (no és indispensable). El
profesor ho avisarà prèviament.


CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

L’avaluació de la matèria serà continua i es realitzarà valorant la motivació per les tasques, l’actitud
d’implicació i d’iniciativa així com el grau de comprensió del que es fa i el perquè es fa.
També es considerarà el volum de treball realitzat, la qualitat del mateix i el grau de domini dels
procediments. L’àmbit digital també es valorarà. Això, suposarà el 60% de la nota final de cada
trimestre i la final.
El 40% restant valorarà l’àmbit personal i social, les competències d’aprendre a aprendre, autonomia i
iniciativa personal a través de les observacions que permetin avaluar-les (puntualitat, interès, esforç,
participació, respecte, rigor).
El treball cooperatiu s’avaluarà a través de rúbriques

BON CURS A TOTHOM

