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1. OBJECTIUS

1. Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals
més habituals que es produeixen a l’aula.
2. Emprar oralment la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula.
3. Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme,
entonació per explicar fets i conceptes relacionats amb un mateix i el món que
l’envolta o per transmetre informació d’altres àrees curriculars.
4. Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts
i d’interès.
5. Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una
finalitat comunicativa concreta.
6. Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i
escolars a partir de models amb una finalitat determinada i amb un format
establert, tant en suport paper com digital.
7. Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la
pronunciació, ritme, entonació.
8. Comprendre oralment poemes, cançons, llegendes, refranys o dites.
9. Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits.
10. Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i
diferències.
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11. Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres
persones i cultures, i participar amb interès en les activitats en què s’usa la
llengua estrangera.
12. Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar
aclariments, comunicar amb gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats, i identificar
alguns aspectes personals que ajudin a aprendre millor.
13. Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions
d’aprenentatge.
14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre
d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les
persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.
15. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen
prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES

Primera avaluació: 40 sessions
Unit Starter: All about me and my family

8 sessions

Unit 1: My activities party

26 sessions

Unit 2: At the safari park

6 sessions

Segona avaluació: 36 sessions
Unit 2: At the safari park

10 sessions

Unit 3: Getting around town

15 sessions

Unit 4: At the job fair

11 sessions

Tercera avaluació: 24 sessions
Unit 4: At the job fair

5 sessions

Unit 5: At the summer camp

19 sessions
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els criteris d'avaluació que estableix el currículum per al cinquè curs d'Educació
primària en l'àrea de llengua estrangera, organitzats en quatre grans blocs són:
comprensió i producció (expressió i interacció) de textos orals i escrits.

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),
condicions de vida (habitatge i entorn), relacions interpersonals (familiars,
d’amistat, escolars), comportament (gestos habituals, ús de la veu, contacte
físic) i convencions socials (normes de cortesia), i aplicar els coneixements
adquirits sobre els mateixos a una comprensió adequada del text.
- Identificar el sentit general, la informació essencial i la majoria dels punts
principals en textos orals molt breus i senzills, amb un gran nombre
d'estructures simples i lèxic d'ús molt freqüent, articulats amb claredat i
lentament i transmesos de viva veu o per mitjans tècnics, sobre temes
relacionats amb les pròpies experiències, necessitats i interessos en contextos
quotidians predictibles sempre que es compti amb suport visual, possibilitat de
repetició o confirmació i amb una forta 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.
- 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, i utilitzar les indicacions del context i de
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la informació continguda en el text per a fer-se una idea dels significats
probables de paraules i expressions que es desconeixen.
- 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.
- 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
(p.e. una salutació, una felicitació, un intercanvi d’informació).
- Participar de manera molt simple i de manera comprensible, encara que
siguin necessàries alguns aclariments, en converses molt breus amb intercanvi
directe d'informació sobre temes molt familiars, utilitzant expressions i frases
senzilles i d'ús molt freqüent, fonamentalment aïllades encara que en algunes
ocasions aconsegueixi connectar-les de forma bàsica, sent indispensable la
paràfrasi i la cooperació de l' interlocutor per a mantenir la conversa.
- Fer-se entendre en intervencions breus i senzilles, encara que es produeixin
titubejos, vacil·lacions, repeticions o pauses per a reorganitzar el discurs.
- Utilitzar estructures sintàctiques bàsiques (p. e. enllaçar paraules o grups de
paraules amb connectors bàsics com “i”), encara que es continuïn cometent
errors bàsics de manera sistemàtica en, p. e., temps verbals o en la
concordança
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- 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.
- Articular, de manera en general comprensible però amb evident influència de
la primera o altres llengües, un repertori molt limitat de patrons sonors,
accentuals, rítmics i d'entonació bàsics, adaptant-los a la funció comunicativa
que es vol dur a terme.

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, sobre vida quotidiana (hàbits, horaris, activitats, celebracions),
condicions de vida (habitatge i entorn), relacions interpersonals (familiars,
d’amistat, escolars), comportament (gestos habituals, ús de la veu, contacte
físic) i convencions socials (normes de cortesia), i aplicar els coneixements
adquirits sobre els mateixos a una comprensió adequada del text.
- Identificar el tema i el sentit general en textos, tant impresos com digitals, molt
breus i senzills, amb predomini d'estructures senzilles i lèxic de molt alta
freqüència, sobre temes molt coneguts i quotidians, sent indispensable la
relectura, alguns aclariments i la presència d'un fort suport visual i contextual.
- Distingir la funció o funcions comunicatives principals del text (p. e. una
felicitació, una demanda d'informació, o un oferiment) i un repertori limitat dels
seus exponents més habituals, així com els patrons discursius bàsics (p. e. inici
i tancament d'una carta, o els punts d'una descripció esquemàtica).
- Reconèixer els significats més comuns associats a les estructures
sintàctiques bàsiques pròpies de la comunicació escrita (p. e estructura
interrogativa per demanar informació.
- Reconèixer un repertori limitat de lèxic escrit d’alta freqüència relatiu a
situacions quotidianes i temes habituals i concrets relacionats amb les seves
experiències, necessitats i interessos, i deduir del context i de la informació que
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conté el text, els possibles significats de paraules i expressions que
desconeixen.
- Reconèixer els signes ortogràfics bàsics (p. e. punt, coma, interrogació, i
exclamació).

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.
- Construir, en paper o en suport electrònic, textos molt curts i molt senzills,
composts de frases simples aïllades, en un registre neutre o informal, utilitzant
amb certa freqüència la forma correcta de les convencions ortogràfiques
bàsiques i els principals signes de puntuació, per a parlar de si mateix, del seu
entorn més immediat i d'aspectes de la seva vida quotidiana, en situacions molt
familiars i predictibles.
- Complir la funció comunicativa principal del text escrit (p. e. una felicitació, un
intercanvi d'informació, o un oferiment), utilitzant un repertori limitat dels seus
exponents més freqüents i de patrons discursius bàsics (p. e. salutacions per a
inici i comiat per a tancament d'una carta, o una narració esquemàtica
desenvolupada en punts).
- Utilitzar estructures sintàctiques bàsiques (p. e. enllaçar paraules o grups de
paraules amb connectors bàsics com “i”), encara que es continuïn cometent
errors bàsics de manera sistemàtica en, p. e., temps verbals o en la
concordança.
- 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.
- Aplicar patrons gràfics i convencions ortogràfiques bàsiques per a escriure
amb raonable correcció paraules o frases curtes que s'utilitzen normalment en
parlar, però no necessàriament amb una ortografia totalment normalitzada.
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Competència

comunicativa Listening 25%

lingüística i audiovisual

Speaking 30%

80%
Reading
Writing
Actitud envers l’aprenentatge

15%
30%

Actitud 20%

20%

Criteris de correcció i puntuació
Les competències bàsiques són molt genèriques, per la qual cosa, per aconseguir
que ens serveixin com a referent per a l'acció educativa i per demostrar la
competència real de l'alumne, hem de concretar-les molt més, desglossar-les, i
d'això és el que es diu com indicadors. Els indicadors per aquesta matèria i curs
són els següents:
LISTENING:
-

Reconeix el lèxic i les estructures lingüístiques, identificant paraules i frases

essencials relacionades amb el seu entorn més quotidià.
- Capta el sentit global en textos orals sobre temes familiars i d'interès.
-

Identifica informacions específiques en textos orals sobre temes familiars i d'interès

(Listening test)
Puntuació Listening test: repartim 10 punts entre els conceptes a identificar, per
obtenir el valor de cada un d’ells.
-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:

- Reprodueix un diàleg/ roleplay a partir d’un conte o història.

7 de 10

Guia de l’àrea/matèria

R045-E01

-Participa en interaccions orals dirigides sobre temes coneguts en situacions de
comunicació predictibles (Entrevista personal).
- Presenta el seu projecte davant de la classe utilitzant de forma adequada els
elements lingüístics i paralingüístics apropiats.
-Recita tonades, embarbussaments, petits poemes, etc. amb entonació i
pronunciació adequades.
Per puntuar la part del speaking 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/ presentació, no recorda el text i la
seva pronunciació és poc o gens entenedora. (INS).

READING:
-Llegeix textos senzills sobre temes coneguts captant el sentit global d'aquest i
identificant la informació més important. ( Reading test)
Puntuació reading test: repartim 10 punts entre els conceptes i informació
a identificar, per obtenir el valor de cada un d’ells.

WRITING:
- Escriu frases i textos referits a situacions quotidianes pròximes a l'experiència a
partir de models de diferents textos senzills per a transmetre informació amb
diverses intencions comunicatives. (Writing test/ My project).
Puntuació writing test: repartim 10 punts entre els conceptes i informació
a identificar, per obtenir el valor de cada un d’ells.
Puntuació My Project:


Escriu correctament frases o textos senzills amb o sense model (EX).



Escriu amb poques faltes frases o textos senzills a partir d’un model (NOT)



Escriu amb força faltes frases o textos senzills a partir d’un model ( BE/
SUF)



No és capaç de reproduir frases o textos senzills seguint un model (INS)
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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, rimes, role-plays,
presentacions...) 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 (projecte, tests…) a cada unitat es
revisa el vocabulari de la unitat anterior, per tant, aquells alumnes que no l’han
assolit poden recuperar-lo (avaluació continuada).
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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.
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