
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Llengües estrangeres Estudis: Batxillerat 

Matèria: Anglès Curs: 1er  

Professor/a: Albert Quesada/ Sussi 
Muixí/ Laia Gallart Hores/setmana: 3 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

0-1 Stater 1r trim 
2 Unit 1 Me, Myself and I 1r trim 
3 Unit 2 What’s the story? 1r  trim 
4 Unit 3 Light Years Ahead 2n trim 
5 Unit 4 Body and Mind 2n trim 
6 Unit 5 On Speaking Term 3r trim 
7 Unit 6 On the Move 3r trim 
   
   

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
L’avaluació de la matèria serà contínua i es realitzarà valorant l'assoliment per part de              
l'alumnat de la competència en l'àmbit lingüístic a través de la: comunicació oral,             
comprensió lectora, expressió escrita, literària i dimensió actitudinal i plurilingüe. A           
més, es treballarà de forma transversal l’àmbit digital.  
 
El 80% de la nota final de cada trimestre i la final podrà incloure el resultat obtingut                 
en exàmens, proves o controls amb diferent pes segons continguts o competències            
avaluades; redaccions no preparades a casa; dictats; presentacions i proves de           
lectures de llibres. 
 
El 20% restant valorarà la realització dels deures, redaccions fetes a casa, feina             
digital, qüestionaris o feines sobre lectura de llibres i qualsevol proposta           
complementària d’ampliació o reforç. 
 
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.  
 
 

 



 

 
 

 
MATERIALS 
 
 
L'alumnat de 2n de Batxillerat necessitarà el material següent: 
 

● ‘Reach up 1” Student’s Book & Workbook. Oxford University Press.  
● Lectures a determinar.  
● El material extra que es lliurarà al llarg del curs. 

 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
La Metodologia serà comunicativa. Periòdicament es realitzaran exemples reals de          
proves de selectivitat dirigits a que l’alumnat obtingui els millors resultats possibles en             
aquestes proves. La Temporització seguirà aproximadament l’ordre assenyalat en els          
continguts del llibre de text i durant el curs hi haurà sempre espais per revisar i reciclar                 
coneixements anteriors.  
 
 

 


