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1. OBJECTIUS 

 

1. Escoltar i comprendre missatges senzills en interaccions verbals diverses. 

2. Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles i habituals que tinguin un 

contingut i desenvolupament conegut, utilitzant procediments i recursos lingüístics verbals i 

no verbals. 

3. Valorar  la  llengua  estrangera  com  un mitjà de  comunicació  i  enteniment  entre 

persones de procedències, cultures i llengües diverses. 

4. Manifestar una actitud receptiva, interessada i d'acte de confiança en la capacitat 

d'aprenentatge i d'ús de la llengua estrangera. 

5. Utilitzar els coneixements i les experiències prèvies amb altres  llengües per a una 

adquisició més ràpida, eficaç i autònoma de la llengua estrangera. 

6. Conèixer aspectes fonètics de ritme, entonació i pronunciació de la llengua estrangera i 

usar-los com elements fonamentals de la comprensió i producció orals. 

7. Adquirir oralment vocabulari basic i reconèixer-lo en diversos contextos per tal 

d’anar-los utilitzant paulatinament. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

Les unitats didàctiques que es treballen al llarg del curs són: 

3 anys:  35 sessions 

Unit 1: Peggy and Granny  13 sessions 

Unit 2: Peggy and Mummy  12 sessions 

Unit 3: Peggy and Daddy  10 sessions 

 

4 anys:  35 sessions 

Unit 1: The Balloon 13 sessions 

Unit 2: Peter 12 sessions 

Unit 3: Little rabbit 10 sessions 
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5 anys: 35 sessions 

Unit 1:. Project 1: We’re all different 13 sessions 

Unit 2: Project 2: Land and water 12 sessions 

Unit 3: Project 3: Once upon a time 10 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1. Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual 

2. Captar informació rellevant d’un missatge oral a partir de gestos i  il·lustracions. 

3. Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades. 

4. Reproduir textos orals tenint en compte el ritme i l’entonació segons el model 

5. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a 

altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

6. Utilitzar  les  tecnologies  de  la  comunicació  i  la  informació  per  aprendre  a aprendre. 

7. Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació dins 

de l’aula i en les activitats d’ensenyament-aprenentatge que es creïn dins de l’aula. 

8. Mostrar interès i curiositat per aprendre la llengua estrangera i reconèixer la diversitat 

lingüística com a element enriquidor. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Les  valoracions  que  donem  en  l’informe  trimestral,  de  major  a  menor  grau 

d’assoliment, són les següents: 

 

A: assoleix els objectius 

B: En procés 

C: No assoleix els objectius 

 

 

 

 

 


