AGENDA PRÀCTICA DEL PROGRAMA “THAT’S ENGLISH” 2018-2019
Avançat 2 (mòduls 11 i 12)

1. EL PROGRAMA THAT’S ENGLISH
That’s English és un programa d’educació a distància per aprendre anglès
creat, dirigit i supervisat pel “Ministeri d’Educació i Ciència”, amb la
col·laboració de la BBC anglesa i TVE. L’alumnat d’anglès a distància tindrà
acadèmicament la consideració d’alumnat oficial d’escola oficial d’idiomes, i no
podrà cursar alhora la mateixa ensenyança en règim presencial. La
denominació d’aquestes ensenyances en la modalitat d’educació a distància és
That’s English.
Els mòduls de That’s English es correspondran amb els nivells Bàsic, Intermedi
i Avançat. El programa d’aprenentatge d’anglès a distància That’s English està
organitzat en dotze mòduls que són quadrimestrals per igualar-los a
l’ensenyament oficial. Aquests mòduls sumats corresponen als cursos 1er i 2n
dels Nivells Bàsic, Intermedi i Avançat d’anglès de l’EOI.
El material que ja tindreu a casa consta de:
1.
2.
3.

Llibres de text
Un joc de CDs/DVDs
La guia de l’estudiant

2. SERVEIS DE SUPORT
Com a complement al teu treball autònom, s’ofereixen TUTORIES
PRESENCIALS GRUPALS. L’alumne prepararà a casa amb els llibres, DVDs,
CDs, etc, les activitats anomenades “Ahora tu”/”Nowyou” que després es
treballaran oralment en les tutories. Recordeu que heu de portar-los preparats
de casa. L’objectiu és la pràctica de la conversa, i el que fem és practicar
alguns dels exercicis d’expressió oral que figuren a cada unitat, originar
converses i debats a partir del tema de la unitat, seguint el calendari establert.
ÉS, DONCS, MOLT IMPORTANT EN LA PARTICIPACIÓ A LES TUTORIES
GRUPALS HAVER TREBALLAT PRÈVIAMENT LA UNITAT QUE
PRACTICAREM. És bàsic no deixar per a última hora els dubtes. L’assistència
a les tutories no és obligatòria, però és molt recomanable que hi assistiu per
practicar l’oral.
Horari i lloc de les tutories:
Dimecres de 19h a 21h (mòduls 11 i 12) a l’aula 20

També podeu utilitzar l’Aula d'Autoaprenentatge de dilluns a dijous de 18h a
20h.

3. AVALUACIÓ
3.1. Certificacions
Les proves dels mòduls 8 i 12 són les proves de certificació unificades de nivell
intermedi elaborades per la comissió de proves de certificació unificades de la
Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears.
Les proves de certificació per als alumnes de la modalitat a distància són les
mateixes que les dels alumnes oficials i lliures, i s’han de realitzar en la data
que fixi la Conselleria d’Educació i Cultura.
Totes les proves són oficials. Això vol dir que teniu dret a demanar permís a la
feina (caldrà que demaneu un justificant d’assistència a secretaria abans de
l’inici de la prova) i, per altra banda, les dates no es poden modificar.

3.2. Criteris d’avaluació
● Mòduls 5 i 6 (Nivell Intermedi 1), Mòdul 7 (Nivell Intermedi 2), mòduls 9 i 10
(Nivell Avançat 1) i mòdul 11 (Nivell Avançat 2): La part escrita consta dels
apartats de “Comprensió lectora”, “Comprensió auditiva” i “Expressió escrita”
(amb una puntuació de 10 punts cada apartat). S’ha de superar cada part amb
un 5 (és a dir, s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 en cada apartat). No
podrán accedir a la prova oral els alumnes amb una nota inferior a 5 en
qualsevol dels apartats: “Comprensió lectora”, “Comprensió auditiva” i
“Expressió escrita”. Per accedir a la prova oral, s’haurà d’obtenir un mínim de
15 punts a la part escrita. Se superarà la prova oral amb un 5 sobre 10 punts.
Una nota inferior a 5 en aquesta part implica no aprovar. La qualificació final d’
aquests mòduls serà APTE només si s’aproven totes les parts individualment.
• Mòdul 8 (Nivell Intermedi 2) i mòdul 12(Nivell Avançat 2). Els criteris
d’avaluació i qualificació dels mòduls 8 i 12 (corresponents a les proves
unificades de Nivell Intermedi i Nivell Avançat d’anglès) serán determinats per
la Comissió de Proves Unificades de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats de les Illes Balears. Per tant, els exàmens dels mòduls 8 i 12 seran
els corresponents a les proves unificades de Nivell Intermedi i Nivell Avançat
d’anglès elaborades per la Comissió de Proves Unificades de la
Conselleriad’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.
Tots els mòduls tenen recuperacions l’1 de setembre.
Heu de portar el carnet d’identitat o document acreditatiu per a fer els exàmens.
Recordeu que per presentar-se a l’examen d’un mòdul és imprescindible tenir
aprovat el mòdul anterior, però que podeu seguir assistint a les tutories. Els
resultats dels exàmens i qualsevol tipus de convocatòria es publicaran
oficialment al Tauler d’anuncis de l’Escola i en la pàgina Web de l’escola.

3.3. Accés al segon curs del nivell intermedi:
S’afegeix la condició següent: Haver superat el mòdul 5 que forma part del
primer curs del nivell intermedi del Pla 2018 That’s English! En aquest cas serà
precís que l’alumne superi el mòdul 6 a la convocatòria de desembre per poder
ser avaluat dels mòduls del segon curs del nivell intermedi.
3.4. Accés al segon curs del nivell avançat:
S’afegeix la condició següent: Haver superat el mòdul 9 que forma part del
primer curs del nivell avançat del Pla 2018 That’s English! En aquest cas serà
precís que l’alumne superi el mòdul 10 a la convocatòria de desembre per
poder ser avaluat dels mòduls del segon curs del nivell avançat.
4. PROGRAMACIÓ D’UNITATS I EXÀMENS:
THAT´S ENGLISH / AVANÇAT 2 (mòduls 11 i 12):
1r quadrimestre (mòdul 11)
MES
OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

FEBRER

DIA

ACTIVITAT(Aula 5)

17

Presentació19:00h

24

Unitat 1

31

Unitat 2

7
14
21
28
5
12
9
16
23
30
6
13

Unitat 3
Unitat 4
Unitat 5
Unitat 6
Revisió
Unitat 7
Unitat 8
Unitat 9
Unitat Revision 1
Unitat Revision 2
Examen Escrit (Data a confirmar) Mòdul 11
Examen oral(Data a confirmar) Mòdul 11

2n quadrimestre (mòdul 12)
MES

DIA

FEBRER

20
25
6
13
20
27
3
10
25
8

MARÇ

ABRIL

MAIG

15
20-24

ACTIVITAT
Revisió exàmens + Unitat 1
Unitat 2
Unitat 3
Unitat 4
Unitat 5
Unitat 6
Recuperació Mòdul 11 (Data a confirmar)
Revisió + Unitat 7
Unitat 8
Unitat 9 + Revisió examen recuperació
Mòdul 11
Unitats Revision 1+ 2
L’examen escrit i oral oficial sol ser
aquesta setmana.

ATENCIÓ: Aquest calendari és aproximatiu, flexible i, pot ser, variable al
llarg del curs. Esteu atents a la pàgina web del centre www.eoieivissa.com i/o al tauler d’anuncis de l’Escola per qualsevol canvi.

6. MATERIAL RECOMANAT:
6.1. Pàgines webs recomenades per a tots els nivells
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

www.xtec.cat/web/recursos/lestrangeres/angles
www.faceweb.okanagan.bc.ca/pron/, veryusefulpronunciationexercises.
www.britishcouncil.org/es/spain
www.english4today.com
www.saberingles.com.ar/
www.bbc.co.uk/worldsevice/learningenglish
www.estudiaringles.com
www.mansioningles.com
www.isabelperez.com

6.2.Llibres recomanats
COMPRENSIÓ AUDITIVA
▪ Everyday listening and speaking, Headway by Sarah Cunningham.

ÚS DE LA LLENGUA
▪ English Grammar in use (with answers), byRaymond Murphy, Editorial
Cambridge U. P. (Intermediate and Advanced)
▪ The Heinemann English Grammar intermediate, Editorial Heinemann.
▪ English Grammar in steps, Editorial Richmond. (Intermediate and
Advanced)
▪ Oxford Practice Grammar (Intermediate), by John Eastwood withPractice
plus CD rom. Editorial Oxford University Press.
▪ Burlington International English B1+ (I2 i A1)
▪ Ready for First, Roy Norris (A1)
▪ First Certificate Language Practice, Michael Vince (A1)
FONÈTICA I PRONÚNCIA
▪ Headway Intermediate Pronunciation, Oxford University Press.
6.3. Diccionaris
▪
▪
▪
▪
▪

Diccionari OXFORD STUDY per a estudiants (bilingüe, amb CD-ROM).
Diccionari OXFORD POCKET per a estudiants (bilingüe, amb CD-ROM).
Longman Language Activator. New edition. (monolingual). Pearson
www.dictionary.reference.com (online dictionary + grammar information)
www.wordreference.com (online dictionary + forums)

6.4.Lectura de llibres
No és obligatòria per a l’avaluació dels cursos del That’s English, tanmateix, és
força interessant i recomanable la lectura de llibres de lectura des del principi.
Així, aprendreu més vocabulari i reforçareu les estructures apreses, sense
oblidar que podreu gaudir del plaer de la lectura. Podeu utilitzar llibres de
diferents editorials, entre les quals: Cambridge University Press, Oxford
University Press, Penguin, Macmillan, Richmond, etc.
Els nivells solen ser:
▪ Intermedi 1: Intermediate, stage 3, level 3, step 3.
▪ Intermedi 2: Intermediate i Upper-Intermediate, stage 3 & 4, level 3 & 4,
step 3 & 4.
▪ Avançat 1: Stage 4&5, Level 4&5, step 4&5
▪ Avançat 2: Stage 6&7, Level 6&7, step 6&7

