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English 2nd level 2017-2018
L’aprenentatge del segon nivell a les Escoles Oficials d’Idiomes ens porta a assolir el nivell A2 del Marc Comú
de Referència per a les llengües del Consell d’Europa. Després de finalitzar el curs satisfactòriament
l'aprenent ha de poder:

Expressió i interacció oral
●
●

●
●

Expressió i interacció escrita

Fer anuncis i presentacions breus sobre
temes i activitats de la vida quotidiana.
Participar amb una facilitat raonable i de
forma eficaç en situacions de comunicació
habituals i en converses curtes.
Comprensió oral

Escriure textos curts i senzills sobre
necessitats personals i situacions de la
vida quotidiana, utilitzant frases simples
connectades amb elements de cohesió
bàsics.
Comprensió lectora

Comprendre l'essencial de missatges breus,
clars i senzills, articulats amb claredat i certa
lentitud en llengua estàndard.
Extreure els punts principals i la informació
detallada de textos orals emesos per mitjans
audiovisuals o sense la presència de la
persona emissora.

Comprendre les idees principals de textos
curts, sobre temes habituals o
familiars, amb l'ajut del context i del
suport visual i icònic.

Metodologia de treball
A l'aula es prioritzarà l'aprenentatge de la llengua com a instrument de comunicació. Per tant, tindran un
paper essencial la participació activa i el treball col·laboratiu i en grups. A més, hi haurà una aula virtual
(Moodle) per practicar i reforçar l'anglès de forma autònoma des de casa. Cal recordar que el treball a l'aula
no és suficient per assolir els objectius del curs sense la dedicació personal regular fora de l'aula.

Material de treball
English File. Third Edition. Pre-Intermediate. OUP Student’s book & workbook with key
ISBN 978-0-19-459845-3
A més dels llibres, durant el curs es faran servir una amplia varietat de materials i recursos addicionals
fotocopiats o digitals
Pel que fa a les lectures, els alumnes hauran de llegir tres llibres. Es seguirà un pla de lectura individual per
cada alumne, i per tant, no hi ha un llistat predefinit de llibres de lectura obligatòria.

Material recomanat
Diccionaris:
nd
● Oxford Study (with CD) 2 Edition
● Macmillan Essential Dictionary
● Cambridge Pocket o Cambridge Compact
● Collins Pocket* o Collins Pocket Plus
● Longman Pocket Plus
● Diccionari online i app per smartphones i tablets: Wordreference

Llibres de gramàtica:
●
●
●
●

●

rd

Essential Grammar in Use (with answers) 3 Edition Edición en Español. Cambridge
MyGrammarLab – Elementary A1/A2. Pearson
Elementary Language Practice (with key) Macmillan
Oxford Practice Grammar Basic (with answers) Oxford
Grammarway 2. (with answers) Express Publishing

Vocabulari:
●

Oxford Word Skills Basic. Oxford

Avaluació
D’acord amb el que estableix la normativa de funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, “l’avaluació del
procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora
i personalitzada, per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els
resultats que s’obtenen”.
D’aquesta manera, el seguiment del progrés de l’alumne es farà al llarg del curs a través de proves formals,
activitats de classes i treballs fets a casa i a classe (redaccions, lectures i exercicis diversos). L’avaluació està
integrada dins el procés d'aprenentatge i, per tant, les proves i activitats destinades a avaluar no seran
necessàriament anunciades amb antelació i tindran lloc una sola vegada.
Per aprovar el curs per avaluació contínua caldrà:
●
●
●
●

Haver assistit a, com a mínim, el 65 % de les classes previstes.
Haver realitzat per a cada destresa, com a mínim el 80% de les activitats avaluables requerides.
Haver realitzat la prova final de validació per a totes les destreses. Les notes d’aquesta prova tindran
una ponderació doble en el càlcul de resultats del curs.
Haver obtingut una nota global amb la suma de les notes de les 5 destreses de 65% o major. Totes 5
destreses (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i competència
lingüística) tenen un valor del 20% de la nota global.

Tanmateix, si no es compleixen els requisits anteriors, tindreu la possibilitat d’aprovar el curs presentant-vos
únicament a la prova final per cadascuna de les destreses que no hàgiu superat amb l'avaluació contínua.

Calendari
Aneu a la pagina web de l’escola www.eoibadalona.cat per baixar-vos el calendari.
Les classes duraran 2.15 hores. A més a més, per arribar al mínim de 130 hores de classe, al llarg del curs hi
hauran sessions programades de 15 minuts . Els grups de dilluns-dimecres tindran 26 sessions i els grups de
dimarts-dijous tindran 27. En aquestes sessions es faran aquestes activitats didàctiques:
-Speaking practice, relacionada tant als continguts de la unitat com a preparació d’exàmens.
-Sessions de tutoria individuals o en grup per a tractar aspectes del procés educatiu.

Atenció a l’alumnat
Es pot contactar amb el professor de manera presencial a l’aula o mitjançant l’aula virtual. Amb cita prèvia
obligatòria, es podran tenir trobades de 15 minuts amb el professor.
Carlos Martin -- carlos.martin@eoibadalona.cat

