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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA. 4ESO
● Professorat: Laia Planells Fernàndez, Toñi Motos Moens  i Antònia Fontirroig Vidal
● Hores lectives totals previstes per curs: aprox. 110
● Nuclis temàtics:

1r Trimestre Lèxic, comprensió escrita, producció escrita, comprensió oral, producció oral. (units 1-3)

2n Trimestre Lèxic, comprensió escrita, producció escrita, comprensió oral, producció oral. (units 4-6)

3r Trimestre Lèxic, comprensió escrita, producció escrita, comprensió oral, producció oral. (units 7-9)

Criteris d’avaluació i qualificació:
Pel que fa a l'avaluació de les competències, a la nostra assignatura el percentatge més alt correson a la competència
linguística (avaluada a través de proves objectives). Pel que fa a la resta de competències (aprendre a aprendre, digital,
social i cívica, iniciativa i esperit emprenedor, i consciència i expressions culturals) s’avaluaran a través dels
projectes/treballs, les lectures i altres activitats fetes durant el curs, i l’observació diària.
60 % conceptes: avaluarem les quatre destreses comunicatives (comprensió escrita, producció escrita, comprensió oral,
producció oral).
20 % nota de classe: Participació a classe. Realització dels deures i lliurament de les feines. Aquest percentatge
s’extraurà de la nota del CLASSDOJO (l’alumnat que arribi als 100 punts obtendrá aquest 20%, qui no hi arribi, rebrà la nota
proporcional). PARLAR en ANGLÈS diàriament a classe és bàsic per al seu aprenentatge i per aconseguir el percentatge
màxim.
En el cas de l’alumnat de NESE, aquests percentatges es modificaran: 50% i 30% respectivament, per afavorir l’alumnat.
9 % projecte trimestral.
9 % comprensió lectora: un exercici de lectura extensiva i posterior avaluació. El material per a treballar la lectura serà
proporcionat pel departament a través d’una subscripció a la plataforma online d’Oxford (Oxfordreadingclub) o a
través de “short stories”.
2 % Workbook i quadern.
La nota final ordinària sortirà de: 20% 1a avaluació, 20% 2a avaluació i 60% 3a avaluació (alumnat NESE: 20%/30%/50%).

Metodologia per a la feina online:
Cada grup-classe té el seu propi CLASSROOM, on poden trobar les tasques, exàmens i altres informacions importants.
Els exàmens es faran a través del CLASSROOM, per tant l’alumne/a ha de dur el seu Chromebook amb la bateria
carregada cada dia a 1a hora (i també dur el carregador si sap que se li acaba ràpid).

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents: Avaluació contínua (si s’aprova l’avaluació següent es recupera
l'avaluació o les avaluacions anteriors).

Criteris de recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors: Si aproven la primera i la segona avaluació del
curs actual queda la pendent aprovada. També tenen l’oportunitat de realitzar un examen de recuperació al mes
d’abril (setmana del 17 al 21), que haurà de ser aprovat amb un mínim de 5. La professora del curs actual serà la
persona encarregada d’informar l’alumnat si ha recuperat o no.

Criteris de lliurament de treballs i/o tasques: Seguir les instruccions donades per la professora. Pel que fa a la
puntualitat en l’entrega, s’han de respectar els terminis establerts. En cas contrari, quedarà a criteri de la professora si
accepta o no la feina. Si finalment considera que sí corregirà la tasca, serà avaluat/ada amb un màxim de 5.

Material específic de l’assignatura: New English in Use 4 (Student's Book i Workbook). Notebook.

IES Josep Font i Trias                                      Dossier alumnat                                           Curs 2022-23


