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

Curs: 1r Batxillerat

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. (ENGLISH KEY TO
BATX 1)
b) Dates de lliurament:
2.- Exàmens
a) Continguts:
Vocabulary:
- Verb collocation: get, go, make, do.
- Phrasal verbs (go).
- Reflexive verbs.
- Entertainment.
- Body idioms.
- Values and attitudes.
- Prefixes.
- Compound nouns.
- -ed / -ing adjectives.
Grammar:
- Past simple, past continuous, present perfect.
- Used to / would.
- Future tenses. Future time clauses.
- Relative clauses.
- Reported speech. Say and tell.
- Modal verbs.
- The passive.
- Conditionals.
- Gerunds / infinitives.

b) Dates:
La data de l’examen serà el 30/04/2020 (dijous a les 12:00)
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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
i amb el valor real de l’assoliment dels continguts.
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

