AGENDA PRÀCTICA DEL PROGRAMA “THAT’S ENGLISH” 2021/22
B1, mòduls B1.1 i B1.2

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’aquests ensenyaments en la modalitat d’educació a
distància és That’s English.
El programa d’aprenentatge d’anglès a distància That’s English està organitzat de la
següent manera:
Nivell bàsic A2 Pla 20: primer curs (mòduls A2.1 i A2.2) i segon curs (mòduls
A2.3 i A2.4),
- Nivell intermedi B1 Pla 20: mòduls B1.1 i B1.2
Nivell intermedi B2 Pla 20: primer curs (mòduls B2.1 i B2.2) i segon curs
(mòduls B2.3 i B2.4)
- Nivell avançat C1 Pla 20: mòduls C.1.1 i C1.2
Els continguts del Pla 2018 s’han actualitzat i s’han redistribuït i ampliat en
consonància amb els nivells del MECR. En els nivells B1, B2 i C1 s’ha introduït l’activitat
de llengua de mediació oral i escrita.
El material que ja tindreu a casa consta d’un llibre de text per a cada mòdul.
2. SERVEIS DE SUPORT
Com a complement al teu treball autònom, s’ofereixen TUTORIES PRESENCIALS
GRUPALS. L’objectiu primordial és la resolució de dubtes i la pràctica oral, per això
farem servir les activitats anomenades “Ahora tu”/”Now you” que després es
treballaran oralment en les tutories. Així com el «Self test» al final de cada unitat.
També es donarà importància a la preparació d’exercicis de writing.
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:
Dimarts 17:00h a 19:00h. Aula 7.
Caldrà seguir tot el protocol Covid-19 indicat pel centre.

3. AVALUACIÓ
Les dates d’exàmens al calendari de programació són orientatives.
La prova d’expressió oral serà obligatòria per a tots els alumnes sense excepció.
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.

4. PROGRAMACIÓ D’UNITATS I EXÀMENS:
1r quadrimestre (mòdul B1.1)
MES
OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
GENER

DIA
19

Presentació

26

Unitat 1

2

Unitat 2

9

Unitat 3

16

Unitat 4

23

Unitat 5

30

pràctica de mediació/speaking

14

Unitat 6

18

Unitat 7

25

Unitat 8

1

Unitat 9 i 10 -exam practice

8
FEBRER

ACTIVITAT

data provisional

Examen online B1.1 – parts escrites

15 data provisional

Examen online B1.1 – part oral

22 data provisional

Examen B1.1 – revisió d’examen
online

2n quadrimestre (mòdul B2.2)
MES

MARÇ

ABRIL

MAIG

MAIG/JUNY

DIA

ACTIVITAT

8

Unitat 1

15

Unitat 2

22

Unitat 3

29

Unitat 4

5

Pràctica de mediació/speaking

12

Unitat 5

26

Unitat 6

data a determinar per conselleria

Recuperació mòdul B1.1

3

Unitat 7

10

Unitat 8

17

Unitat 9

24

Unitat 10 – Exam practice

??

Examen mòdul B1.2

Tots els mòduls tenen recuperacions al juny. Ja no hi ha exàmens de setembre.
Totes les tutories es duran a terme a l'aula 7, entrada per la porta principal. Caldrà
seguir totes les mesures Covid-19 indicades pel centre.
ATENCIÓ: Aquest calendari és aproximatiu, flexible i, pot ser, alterat al llarg del curs.
Esteu atents a la pàgina web del centre www.eoi-eivissa.com
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.

5. MATERIAL RECOMANAT:
LISTENINGS I EXERCICIS per a tots els
nivells. www.agendaweb.com
www.juntadeandalucia.es/averroes/thatsenglish/refuerzo.htm
English students.

for

That´s

www.faceweb.okanagan.bc.ca/pron/
very
exercises. www.britishcouncil.org/es/spain
www.english4today.com
www.bbc.co.uk/worldsevice/learningenglish
www.estudiaringles.com
http://mansioningles.com
www.ego4.com

useful

pronunciation

