
   TERCER D'ESO.
           
    Els punts fonamentals que cal tindre en compte per a superar l’assignatura d’anglés són els
següents:

CRITERIS PERCENTUALS D'AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ANGLÉS DE L'IES
CAMP DE TÚRIA DE LLÍRIA.

    L'avaluació i el progrés de l'alumnat es valorarà tenint en compte tres criteris:
    Conceptes, procediments i actituds.

CONCEPTES (80% de la nota global)

    S'entén per conceptes les notes obtingudes en exercicis, proves o exàmens escrits o orals puntuats
pel professorat d'1 a 10 al llarg del curs en l'avaluació contínua. L’alumnat que només supere este
apartat, és a dir que en procediments i actitud siga nul, no aprovarà l'assignatura.
    És imprescindible fer la redacció en els exàmens per a aprovar, així com lliurar almenys una
redacció per unitat.

PROCEDIMENTS (10% de la nota global)

    S'entén per procediments totes les tasques i treballs (exercicis, redaccions) realitzats per l'alumnat
en classe o a casa.
    Es valorarà qualsevol tècnica que l'alumnat utilitze per a autocorregir-se, elaborar materials,
esquemes, resums, corregir errors i, en general, tot treball personal que es realitze per a millorar
l'aprenentatge de la matèria.
    És imprescindible presentar totes les redaccions i la llibreta completa amb tots els exercicis que el
professorat  haja demanat en classe per a poder ser avaluats  en este apartat.

ACTITUD (10% de la nota global)

    S'entén per  actitud la  participació activa  i  l'interés  de l'alumnat  per  la  matèria,  el  seu bon
comportament i el tracte educat cap al professorat i les  seues companyes/ els seus companys.
    També el respecte cap a les instal·lacions del centre i la seua atenció i col·laboració en classe.
    L'assistència i puntualitat  també es veuran reflectits en la qualificació. Els pares/mares/tutors
legals  hauran  de  justificar  degudament  les  faltes  dels  seus  fills/de  les  seues  filles  a  classe  i
especialment en període d'exàmens.  
    També els dies d'activitats extraescolars.

 LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR.

    Els llibres de text no s’han de ratllar, ni en llapis. Tots els exercicis del student’s book es faran a
la llibreta  i aquesta serà obligatòria presentar-la completa quan ho sol.licite el professorat per a
poder aprovar l’assignatura. El workbook és l’únic on es podrà escriure.

El llibre de text + workbook actual és : “ Pulse 3 ” Editorial Macmillan
Els llibres de lectura que l’alumnat s’haurà de llegir són: 

- “Myths and Legends”   Editorial Burlington
- “A dream come true”  Editorial Burlington



 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. *

    Enguany hi ha prevista una eixida al cinema amb l’alumnat de segon cicle. Serà en el primer
trimestre,segurament.  Des del  departament,  ens  agradaria  que  animareu els  vostres  fills/filles  a
participar d’esta activitat ,que a més de ser divertida per a ells/elles ,els ajudarà a gaudir de l’idioma
d’una forma diferent.

*  Aquestes activitats programades per al present curs,tan sols es podran realitzar, si l’evolució de la
pandèmia ho permet i sempre seguint les recomanacions de sanitat , conselleria d’educació i de la
direcció del centre.

  RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT DE CURSOS ANTERIORS.

     Enguany  no s'ha assignat al departament  cap hora de repàs per l’alumnat que no haja superat la
matèria  satisfactòriament.  Per  tant,  es  podrà  aprovar  l’assignatura  si  aproven  les  dos  primeres
avaluacions, sense tindre que fer un examen adicional. En el cas contrari, s'establirà un calendari
(generalment en el mes d’abril) per a realitzar l'examen del curs anterior. El resultat d'esta prova
determinaria la nota de la matèria pendent.


