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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA. 1BATX.
● Professorat: Nerea Amo Navarro i Toñi Motos Moens

Criteris d'avaluació:
Pel que fa a l'avaluació de les competències específiques de la nostra assignatura, amb la introducció de la
LOMLOE, s’han d’avaluar els següents criteris amb la corresponent ponderació:

18% 1.1. Extreure i analitzar les idees principals, la informació rellevant i les implicacions generals
de textos de certa longitud, ben organitzats i de certa complexitat, orals, escrits i multimodals,
sobre temes de rellevància personal o d’interès públic, tant concrets com abstractes,
expressats de manera clara i en la llengua estàndard, fins i tot en entorns moderadament
sorollosos, a través de diversos suports.

18% 2.1. Expressar oralment amb suficient fluïdesa i correcció textos clars, coherents, ben
organitzats, adequats a la situació comunicativa i en diferents registres sobre assumptes de
rellevància personal o d’interès públic coneguts per l’alumne, amb la finalitat de descriure,
narrar,argumentar i informar, en diferents suports, utilitzant recursos verbals i no verbals, així
com estratègies de planificació, control, compensació i cooperació.

18% 2.2. Redactar i difondre textos detallats de certa extensió i complexitat i d’estructura clara,
adequats a la situació comunicativa, a la tipologia textual i a les eines analògiques i digitals
utilitzades, evitant errors que dificultin o impedeixin la comprensió, reformulant i organitzant
de manera coherent informació i idees de diverses fonts i justificant les pròpies opinions,
sobre assumptes de rellevància personal o d’interès públic coneguts per l’alumne, fent un ús
ètic del llenguatge, respectant la propietat intel·lectual i evitant el plagi.

6% 3.1. Planificar, participar i col·laborar de forma assertiva i activa, a través de diversos suports,
en situacions interactives sobre temes de rellevància personal o d’interès públic coneguts per
l’alumne, mostrant iniciativa, empatia i respecte per la cortesia lingüística i l’etiqueta digital,
així com per les diferents necessitats, idees, inquietuds, iniciatives i motivacions dels
interlocutors, i oferint explicacions, arguments i comentaris.

8% 3.2. Seleccionar, organitzar i utilitzar, de manera flexible i en diferents entorns, estratègies
adequades per iniciar, mantenir i acabar la comunicació, prendre i cedir la paraula, sol·licitar i
formular aclariments i explicacions, reformular, comparar i contrastar, resumir, col·laborar,
debatre, resoldre problemes i gestionar situacions compromeses.

12% 4.1. Interpretar i explicar textos, conceptes i comunicacions en situacions en les quals atendre
la diversitat, mostrant respecte i estima pels interlocutors i per les llengües, varietats o
registres emprats, i participant en la solució de problemes freqüents d’intercomprensió i
d’enteniment, a partir de diversos recursos i suports.

6% 5.1. Comparar i argumentar les similituds i diferències entre diferents llengües reflexionant
sobre el seu funcionament i establint relacions entre elles.

14% 5.3. Registrar i reflexionar sobre els progressos i dificultats d’aprenentatge de la llengua
estrangera, seleccionant les estratègies més adequades i eficaces per superar aquestes
dificultats i consolidar l’aprenentatge, realitzant activitats de planificació del propi
aprenentatge, autoavaluació i coavaluació, com les propostes en el Portafolis Europeu de les
Llengües (PEL) o en un diari d’aprenentatge, fent aquests progressos i dificultats explícits i
compartint-los
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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 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: Mindset 1 (Student's Book digital). Quadern o un apartat d’anglès a la
seva carpeta/arxivador.
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