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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Llengua estrangera: anglès 

GRUP/GRUPS P1 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Raquel Gómez, Judith Rodríguez, Elena Salesas 

DATA ELABORACIÓ: 7 de juliol de 2021 

 

1. OBJECTIUS 

1. Captar el missatge global de les produccions orals, amb reforç visual i no visual, més 

treballades a l'aula. 

2. Entendre i participar activament a les interacciones orals treballades. 

3. Reconèixer paraules i expressions orals en la seva forma escrita i fer-les servir oralment. 

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

5. Reconèixer i comprendre les paraules i expressions escrites més treballades a l'aula. 

6. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat 

específica. 

7. Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d' estructura repetitiva. 

8. Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats amb la utilització  d'imatges. 

9. Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l' aula o a 

l' entorn més proper. 

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

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

11. Mostrar interès i valorar la utilització d'una llengua estrangera per la comunicació dins de l'aula 

i a les activitats d' ensenyament- aprenentatge que es donin dins de l' aula. 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

Primera avaluació: 28 sessions 

Unit Starter / Unit 1: I love school and Halloween 14 sessions 

Unit 2: After school and Christmas 14 sessions 

 

Segona avaluació: 22 sessions 

Unit 3: A Winter walk 22 sessions 
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Tercera avaluació: 20 sessions 

Unit 4: I take Harry to the vet – Unit 5 book 11 sessions 

Unit 5: (si no esquíen programar una altre unit) 9 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Els criteris d'avaluació que estableix el currículum per al primer curs d'Educació primària en 

l'àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs: comprensió i producció 

(expressió i interacció) de textos orals i escrits, són els següents: 

 

Bloc 1. Comprensió de textos orals 

- Conèixer i saber aplicar les estratègies bàsiques més adequades per a la comprensió del 

sentit general, la informació essencial o els punts principals del text. 

- Identificar aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics, concrets i significatius, sobre vida 

quotidiana (hàbits, horaris, activitats, celebracions), i convencions socials (normes de cortesia), 

i aplicar els coneixements adquirits sobre els mateixos a una comprensió adequada del text. 

- Identificar el sentit general i un repertori limitat de vocabulari i d'expressions en textos orals 

molt breus i senzills, amb predomini d'estructures simples i lèxic d'ús molt freqüent, articulats 

amb claredat i molt lentament i transmesos de viva veu o per mitjans tècnics, sobre temes 

relacionats amb les pròpies experiències, necessitats i interessos en contextos quotidians molt 

predictibles sempre que es compti amb suport visual, possibilitat de repetició i amb una 

important referència contextual. 

- Distingir la funció comunicativa principal del text (p. e. una demanda d'informació, una ordre, o 

un oferiment), així com els patrons discursius bàsics (p. e. inici i tancament conversacional, o 

els punts d'una narració esquemàtica). 

- Reconèixer un repertori limitat de lèxic oral d'alta freqüència relatiu a situacions quotidianes i 

temes habituals i concrets relacionats amb les pròpies experiències, necessitats i interessos. 

- Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació bàsics i reconèixer els significats i 

intencions comunicatives generals relacionats amb aquests. 

 

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

- Conèixer i saber aplicar les estratègies bàsiques per a produir textos orals (monòlegs o 

diàlegs) molt breus i senzills, utilitzant, p. e., fórmules i llenguatge prefabricat o expressions 

memoritzades, o donant suport amb gestos el que es vol expressar. 

- Conèixer aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics i significatius, i aplicar els 

coneixements adquirits sobre els mateixos a una producció oral adequada al context, 

respectant les convencions comunicatives més elementals. 
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- Interactuar de manera molt bàsica, utilitzant tècniques molt simples, lingüístiques o no verbals 

(p. e. gestos o contacte físic) per a iniciar, mantenir o concloure una breu conversa complint la 

funció comunicativa principal del text (per exemple: una salutació, una felicitació). 

- Produir textos orals (monòlegs o diàlegs) molt breus i senzills, utilitzant p. e., expressions 

memoritzades, o donant suport amb gestos el que es vol expressar. 

- Participar de forma molt bàsica en converses molt breus i molt simples que requereixin un 

intercanvi directe d'informació sobre temes que li són molt familiars, utilitzant majoritàriament 

expressions i frases aïllades molt senzilles d'ús molt freqüent, sent indispensable la repetició i 

cooperació de l’ interlocutor per a mantenir la conversa. 

- Conèixer i utilitzar un repertori limitat de lèxic oral d'alta freqüència relatiu a situacions 

quotidianes i temes habituals i concrets relacionats amb els propis interessos, experiències i 

necessitats. 

- Imitar un repertori molt limitat de patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació bàsics. 

 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits 

- Conèixer i saber aplicar les estratègies bàsiques més adequades per a la comprensió del 

sentit general, la informació essencial o els punts principals del text. 

- Identificar aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics, concrets i significatius i aplicar els 

coneixements adquirits sobre els mateixos a una comprensió adequada del text. 

- Identificar el tema i sentit general en textos, tant impresos com digitals, molt breus i senzills, 

amb predomini d'estructures senzilles i lèxic de molt alta freqüència, sobre temis molt coneguts 

i quotidians, sent indispensable la relectura, alguns aclariments i la presència d'un fort suport 

visual i contextual. 

 

- Reconèixer els símbols d'ús freqüent (p. e. , @, £, etc.) i identificar els significats i intencions 

comunicatives generals relacionats amb aquests. 

- Distingir la funció o funcions comunicatives principals del text (per exemple: una felicitació, 

una demanda d'informació, o un oferiment) i un repertori limitat dels seus exponents més 

habituals, així com els patrons discursius bàsics (per exemple: inici i tancament d'una carta o 

els punts d'una descripció esquemàtica). 

- Reconèixer un repertori limitat de lèxic escrit d'alta freqüència relatiu a situacions quotidianes i 

temes habituals i concrets relacionats amb els seus propis interessos, experiències i 

necessitats. 

 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 

- Conèixer i aplicar les estratègies bàsiques per a produir textos escrits molt breus i senzills, p. 

e. copiant paraules i frases molt usuals per a realitzar les funcions comunicatives que es 

persegueixen. 

- Conèixer aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics concrets i significatius i aplicar-los a 

una producció escrita adequada al context, respectant les normes de cortesia bàsiques. 
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- Construir textos molt curts i senzills, composts de frases simples aïllades, per a parlar de si 

mateix o del seu entorn més immediat, utilitzant un repertori de codis principalment icònics per 

a la seva funció comunicativa. 

- Conèixer i utilitzar un repertori limitat de lèxic escrit d'alta freqüència relatiu a situacions 

quotidianes i temes habituals i concrets relacionats amb els propis interessos, experiències i 

necessitats. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Competència comunicativa  

lingüística i audiovisual.   80% 

Listening   40% 

Speaking   45% 

Reading    10% (s’avalua a partir del 

3r trimestre) 

Writing    5% (s’avalua a partir del 3r 

trimestre) 

Actitud envers l’aprenentatge                             

20% 

Actitud 20% 

 

Criteris de correcció i puntuació  

 

LISTENING: 

- Identifica accions, paraules/ frases senzilles, presentades prèviament, sobre temes 

familiars i d'interès.(TPR/ Listening test). 

Puntuació Listening test: repartim 10 punts entre els conceptes a identificar, per obtenir el valor 

de cada un d’ells.  

Puntuació TPR: repartim 10 punts entre les accions a identificar.  

- Capta la idea global en textos orals i identifica alguns detalls específics amb ajuda 

d'elements lingüístics i no lingüístics del context (Story). 

Puntuació Story. Repartim 10 punts entre les preguntes sobre la història. 

 

SPEAKING: 

- Canta una cançó utiltzant de forma adequada els elements lingüístics i paralingüístics 

apropiats.  

- Recita tonades, embarbussaments, petits poemes, etc. amb entonació i pronunciació 

adequades. 

Per puntuar aquestes proves, es té en compte:  

 Canta/ recita amb seguretat, demostra tenir una bona entonació i pronunciació (EX/  

NOT). 
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 Canta/ recita amb poca seguretat, demostra tenir una entonació i pronunciació 

acceptables  (B/ SUF). 

 S’atura sovint durant la cançó/ rima, no recorda la lletra o melodia i la seva 

 pronunciació és poc o gens entenedora. (INS). 

 

- Participa i gaudeix en representacions senzilles (Roleplay) 

Per puntuar aquesta prova, es té en compte:  

 Reprodueix correctament les estructures treballades, s’expressa amb seguretat, 

demostra tenir  una bona entonació i pronunciació (EX/  NOT). 

 Reprodueix part de les estructures  treballades, té una entonació i 

pronunciació acceptables. (B/ SUF). 

 S’atura sovint durant el diàleg, no recorda  el text i la seva pronunciació és poc o 

gens entenedora. (INS). 

 

- Participa en interaccions orals molt dirigides sobre temes coneguts en situacions de 

comunicació fàcilment predictibles (Entrevista personal). 

Per puntuar aquesta prova, es té en compte:  

 Comprèn i respon correctament les preguntes amb una bona entonació i pronunciació 

(EX). 

 Necessita ajuda per comprendre les preguntes, però les respon correctament amb una 

bona entonació i pronunciació (BÉ/NOT). 

 No comprèn les preguntes i no és capaç de respondre correctament (SUF/ IN). 

 

 -   Reprodueix el vocabulari i frases senzilles treballades prèviament. 

Puntuació vocabulary: repartim 10 punts entre els conceptes a identificar,     per obtenir el 

valor de cada un d’ells.  

 

READING: 

-   Llegeix paraules/ frases senzilles  presentades prèviament de forma oral sobre temes familiars 

i d'interès (Reading test). 

Puntuació Reading test: repartim 10 punts entre els conceptes a identificar,            per 

obtenir el valor de cada un d’ells.  

 

WRITING: 

-  Escriu paraules/ frases senzilles a partir de models i amb una finalitat específica (Writing test). 

Per puntuar aquesta prova, es té en compte: 

 Escriu correctament paraules/ frases senzilles a partir d’un model (EX). 

 Escriu amb poques faltes paraules/ frases senzilles a partir d’un model 

 ( NOT) 

 Escriu amb força faltes paraules/ frases senzilles a partir d’un model  
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 ( BE/ SUF) 

 No és capaç de reproduir paraules o frases senzilles seguin un model (INS) 

 

ACTITUD:  

Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini 

establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

Tenint en compte l’especificitat de l’àrea també hi ha uns ítems propis:  

 

 Mostra interès i curiositat per aprendre una llengua estrangera. 

 

En l’avaluació de l’actitud tindrem en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres 

alumnes. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Per recuperar les activitats d’avaluació orals (cançons, TPR, role plays...) es segueix treballant 

amb els alumnes que necessiten millorar. Més endavant, tornen a repetir l’activitat d’avaluació. 

Pel que fa a les activitats d’avaluació escrites (reading and writing test) a cada unitat es revisa el 

vocabulari de la unitat anterior, al final del trimestre hi ha una prova que engloba tots els 

conceptes treballats,  per tant, aquells alumnes que no els han assolit poden recuperar-los 

(avaluació continuada). 

Donat el caràcter globalitzador i d’avaluació contínua, les avaluacions suspeses es recuperen si se 

supera la següent avaluació. En cas de superar-la, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 

 


