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RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS
Seguiment dels alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors
Departament:ESTRANGERES

Curs:2n ESO

Matèria:ANGLÈS
1.- Activitats de reforç
a) Continguts:
El departament posa a disposició dels alumnes un curs MOODLE amb exercicis per
practicar tots els continguts de la matèria pendent.
2.- Exàmens
a) Continguts:
Vocabulary:
- Types of homes, rooms, furniture.
- Adjectives to describe homes. Housework.
- Types of homes, rooms, furniture. Adjectives to describe homes. Housework.
- Types of food.
- At a restaurant.
- Tourism.
- Telephone vocabulary. Inviting someone out.
- Sharing and exchanging experiences.
- Things to do before a holiday.
- At the airport.
- Adjectives to describe emotions.
- Ways to keep inn touch.Postcards and postcard writing.
- Emotions.
Grammar:
- There is / There are. Prepositions of place. Present continuous. Types of homes, rooms, furniture. Adjectives to describe homes. Housework
- Countable / uncountable. Some / any. Would like / like. Let’s + verb. Will and would for
offers, requests and responses. Making suggestions.
- be going to for plans, intentions and predictions. Infinitive of purpose. Professional
plans.
- Present Perfect with ever, never and just. Have to / don't have to / can and can't. Have
you ever... ?.
- Present perfect and past simple. For, since and how long.

b) Dates:
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La data d’examen serà dia 30/04/2020 (dijous a les 12:00).
3.- Instruments d’avaluació i criteris de qualificació
Els alumnes que tinguin l’assignatura suspesa de l’any anterior la recuperen aprovant
les dues primeres avaluacions del curs actual. Si no aproven aquesta convocatòria tenen la possibilitat de tornar-se presentar a un examen en la data fixada pel departament.
Els alumnes que no aconsegueixin aprovar la matèria amb les convocatòries esmentades hauran de presentar-se el setembre. En aquesta convocatòria la nota serà numèrica.
Per aquells alumnes que tinguin 2 o més cursos suspesos el departament convocarà
una altra prova extraordinària al gener. La data serà comunicada directament als alumnes interessats.

Professor responsable:
El/La senyor/a ________________________________ com a pare / mare / tutor/a
legal de l’alumne/a ________________________________, queda assabentat/da de
la informació detallada en aquest document.

En Maó a ____________________ de 201

