
ÀREA DE LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS  3r d’ESO

1. Per què estudiam anglès?

L’anglès és l’idioma oficial de 53 països i és parlat per 400 milions de persones
com a primer idioma.

L’anglès és també el llenguatge d’Internet i de mitjans de comunicació. Moltes
pàgines web estan escrites només en anglès.

Parlar anglès et facilitarà la comunicació i seràs capaç d’entendre altres cultures,
hàbits, gastronomia i la filosofia de vida.

L’anglès et permet viatjar a qualsevol país del món sense barreres en la
comunicació.

2. Com treballarem?

Utilitzarem el mètode AMCO, a través de la plataforma digital ALUZO.

Notebook. Paral·lelament treballarem analògicament al quadern establert on
es posarem la data cada dia i també s’aferrarem o adjuntarem les fotocopies.
Aquest quadern ha d’incloure els aprenentatges més significatius del llibre digital
així com totes les activitats relaciones amb altres competències com “exit
tickets”, “my learning biography and path” on l’alumne concretarà els conceptes i
habilitats apresses. Aquest quadern ajudarà a millorar l’habilitat en aprendre a
aprendre. El quadern ha d’estar net i ordenat amb títols i subtítols per tal
d’afavorir l’organització personal. Utilitzarem bolígraf blau, negre i verd per
corregir.

Classroom. Utilitzarem el “Classroom”, una eina gratuïta de Google que a
partir d'una pàgina principal permet crear aules amb alumnes. En cadascuna
d'aquestes aules assignarem les tasques amb els terminis de lliurament. Al
mateix temps posarem avisos,  enquestes o rebrem respostes de l’alumnat.

3. Què estudiarem i quan?

- 1ª avaluació

→ Unitat 1 Setembre - Octubre

→ Unitat 2 Octubre - novembre

- 2ª avaluació

→ Unitat 3 novembre - desembre

→ Unitat 4 gener



→ Unitat 5 febrer

- 3ª avaluació

→ Unitat 6 març

→ Unitat 7 abril

→ Unitat 8 maig-Juny

4. Criteris de qualificació

L'avaluació ha de ser formativa i contínua, ha de servir per a millorar i per a que
l’alumne aprengui a auto-regularse. 

Ens fixarem en el que s’ha après i el proccés que s’ha seguit per aprendre.

L’avaluació es calcularà, tema a tema, seguint aquest criteri:

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ % EN LA
QUALIFICACIÓ

- Proves escrites vàries de competencia lingüística:
comprensió oral i escrita i producció escrita. Proves i
exercicis de producció oral

60%

- Procés de l’aprenentatge: ús de la llengua anglesa,
el treball a la plataforma aluzo, el quadern, les
intervencions, la participació, la implicació en la
dinàmica de l’aula i l’actitud. La puntualitat i
presència a les aules.
Seguiment del classroom.

20% aluzo
10% notebook
10% actitud

Requisits:
- Es requisit tenir un nota mínima de 4 de cada habilitat (listening, speaking,
language, vocabulary, reading and writing) als exàmens. En cas de tenir menys
de 4 a una habilitat, la nota màxima  de l’examen serà de 5.

- Els alumnes hauran d’obtenir com a mínim un 4 de mitjana de les proves a
cada avaluació per poder optar a aprovar l’assignatura.

- Es recorda a l'alumnat que en cap es podrà aprovar l'assignatura si hi ha un
apartat qualificat amb un 0.
Les feines s’han d’entregar dins el termini o dia establert. Si l’alumne entrega la
feina fora del termini acordat, la puntuació màxima serà de suficient (5).

Critèris de recuperació



No es fan exàmens de recuperació de les avaluacions suspeses, en cas necessari
es posaran activitats. La superació d’una avaluació recupera l’avaluació anterior.

Avaluació ordinària

A final de curs es té en compte el carácter continuu i el punt de partida i progrés
de l’alumne.

PERCENTATGE
EN LA NOTA FINAL

1a avaluació 20%
2a avaluació 30%
3a avaluació 50 %

Qualificació total 100 %

Pendent de confirmar eliminació avaluació extraordinària.

5. Què necessitarem?

Llicència digital ALUZO. AMCO.

Dispositiu Chromebook i auriculars.

Estoig amb bolígrafs, llapis, goma, regla, retoladors variats i retolador de

punta prima (no pot ser Permanent).


