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ETAPA ESO 

CURS S1 

ÀREA/MATÈRIA LLENGÜES ESTRANGERES / ANGLÈS 

GRUPS 1A / 1B / 1AB 

PROFESSORS Meritxell Botargues, Carmen Sanchez i Anna Pla 

DATA ELABORACIÓ: 02-11-2020 

 

1. OBJECTIUS 

 

1 – Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions 
comunicatives diverses, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 

 
2 – Expressar-se i interactuar oralment en situacions habituals de comunicació de forma 

comprensible, adequada i amb cert nivell d’autonomia. 
 
3 – Llegir i comprendre textos diversos d’un nivell adequat a les capacitats e interessos 

de l’alumnat, amb l’objectiu d’extraure informació general i específica, i utilitzar la lectura com a 
font de plaer i de enriquiment personal. 

 
4 – Escriure textos senzills amb finalitats diverses sobre temes variats, utilitzant recursos 

adequats de cohesió i coherència. 
 
5 – Utilitzar amb correcció els components fonètics, lèxics, estructurals i funcionals bàsics 

de la llengua estrangera en contextos reals de comunicació. 
 
6 – Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre els propis processos 

d’aprenentatge, i transferir a la llengua estrangera coneixements i estratègies de comunicació 
adquirits en altres llengües. 

 
7 – Utilitzar estratègies d’aprenentatge i tots els mitjans a l’abast, incloses les tecnologies 

de la informació i la comunicació, per obtenir, seleccionar i presentar informació oralment i per 
escrit. 

 
8 – Apreciar la llengua estrangera com a eina d’accés a la informació, així com també 

d’aprenentatge de contingut diversos. 
 
9 – Valorar la llengua estrangera i les llengües en general, com a mitjà de comunicació i 

enteniment entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus 
de discriminació i d’estereotips lingüístics i culturals. 

 
10 – Manifestar una actitud receptiva i d’autoconfiança en la capacitat d’aprenentatge i ús 

de la llengua estrangera. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

1a AVALUACIÓ  

 

Starter Unit 

Continguts: 

Vocabulari: Revisió de l’alfabet anglès, els números, els objectes de classe, els colors 

i els dies   de la setmana. 

Gramàtica: L’article definit the i indefinit a/an. 

Àudio (reading i listening): Llenguatge a classe i llenguatge del llibre de text. 

Expressió oral (speaking): Demanar el nom, demanar números de telèfon i adreces, 

demanar l’edat, saludar.  

 

Unitat 1: Meet and greet 

Continguts: 

Vocabulari: Poders especials Character adjectives (adjectius de personalitat); verbs 

(fight); Substantius; adjectius (brilliant, amazing); Països. Nacionalitats .Capacitats. 

Assignatures acadèmiques. Demanar informació personal.  

Gramàtica: El verb to be. Pronoms d’objecte i subjecte. Partícules de preguntes. Can.  

Expressió escrita: Una breu presentació sobre un mateix i sobre un company. 

Descripció sobre un superheroi. Escriure un e-mail.  

Expressió oral: Donar i demanar informació personal. Saludar i presentar-se. Parlar 

sobre superherois. Parlar sobre habilitats. Parlar sobre assignatures de classe. 

Comprensió lectora (Reading): Superherois. 

Unitat 2: Home and away 

Continguts: 

Vocabulari: Vocabulari relacionat amb llocs en una ciutat/poble, vocabulari relacionat 

amb habitacions i mobiliari ,verbs .Substantius); Phrases . 

(Demanar informació sobre adreçes); demanar informació sobre la casa d’algú; 

descriure la teva casa 

Gramàtica: There is / There are (affirmative, negative, interrogative); el verb have got, 

adjectius possesius, els plurals, els adjectius demostratius: this-these / that – those, 

habilitat can. 

Expressió escrita: Descriure l’habitació. 

Expressió oral: Descriure la casa, donar direccions, presentar el veïnat. 

Comprensió lectora (Reading): Presentar the Leaf House. 

Pronunciació de la /s/, /z/, /iz/.                         
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Preparació exàmens Cambridge 

Llibre de lectura: Robin Hood 

 

2a AVALUACIÓ  

Unitat 3: Round the clock 

Continguts: 

Vocabulari: Vocabulari sobre activitats diàries  verbs, phrasal verbs  substantius 

phrases; vocabulari relacionat amb la demanar informació sobre la gent ; descriure 

gent. 

Gramàtica: Present simple; like, love, hate + ing.  

Expressió escrita: Escriure e-mail sobre Lionel Messi, escriure sobre les 

preferències dels amics; presentar al teu amic. 

Expressió oral: Descriure gent, presentar a la família. 

Comprensió lectora: Lectura sobre Lionel Messi. 

Pronunciació: /s/, /z/, /iz/. 

 

Unitat 4: Out and about 

Continguts: 

Vocabulari: Estacions de l’any; vocabulari del temps, temperatures; verbs), noms, 

adjectius ; phrases; vocabulari sobre la roba; mitjans de transport; verbs. Substantius, 

phrases, destinacions turístiques.Preposicions de temps.  

Gramàtica: Present continuous. 

Expressió escrita: e-mail sobre les vacances.Desripcions de la roba que es porta. 

Blog sobre destinacions turístiques. 

Expressió oral: Parlar sobre un viatge.Parlar sobre la roba que portes. Diàleg 

comprant roba. 

Reading: Temps i temperatura.  

Pronunciació: /i/ 

 

Preparació exàmens Cambridge. 

Projecte: A place to visit/An old civilization. 

Taller de lectura: Robin Hood. 
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3a AVALUACIÓ  

 
Unitat 5: Back in time 
 
Continguts: 

Vocabulari: Noms; vocabulari relacionat amb els famosos: noms; demanar informació 

sobre un lloc; expressar likes and dislikes. 

Gramàtica: Was/were, had, could; past simple dels verbs regulars. 

Expressió escrita: Escriure una comparació entre els antics egipcis i la gent del 

nostre país.Un lloc històric. 

Expressió oral i comprensió auditiva (listening): Parlar sobre el passat. William 

Shakespeare. 

Comprensió lectora: Ancient Egypt. 

  
  

Unitat 6: The animal kingdom  

Continguts: 

Vocabulari: Vocabulari relacionat amb els animals, animals; phrases; noms; verbs; 

adjectius; verbs i preposicions de moviment; expressar sorpresa...; verbs; phrases; 

phrasal verbs. 

Gramàtica: Passat de verbs irregulars. Adverbis de manera. 

Expressió escrita: Narrar una història, contar síl·labes. 

Expressió oral: Parlar sobre dinosaures. Presentar un Ankylosaurus. Parlar sobre el 

passat. Contar una història. 

Reading: Escriure sobre el passat. 

 

Preparació exàmens Cambridge 

Project ‘The life of a famous person’ 

Taller de lectura ‘Five short plays’ 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació 

Bloc 1. Comprensió de textos orals 

Identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls més 
rellevants en textos orals breus i senzills en llengua estàndard, ben 
estructurats, amb predomini d'estructures simples i lèxic d'ús freqüent, 
transmesos de viva veu o per mitjans tècnics i articulats amb claredat a 
velocitat lenta o mitjana i que versin sobre assumptes quotidians en situacions 
habituals o sobre temes generals relacionats amb les pròpies experiències i 
interessos en els àmbits personal , públic i educatiu , sempre que les 
condicions acústiques no distorsionin el missatge , es pugui tornar a escoltar el 
que s'ha dit o demanar confirmació i es compti amb una clara referència 
contextual.  
 
Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió 
del sentit general, la informació essencial , els punts i idees principals i els 
detalls més rellevants del text . 
 
Conèixer i utilitzar per a la comprensió del text dels aspectes socioculturals i 
sociolingüístics relatius a la vida quotidiana ( hàbits d'estudi i de treball , 
activitats de lleure ) , condicions de vida (entorn, estructura social),relacions 
interpersonals (entre homes i dones, en el centre educatiu),comportament 
(gestos, expressions facials,ús de la veu), i convencions socials (fórmules de 
cortesia i tractament ) . 
 
Distingir la funció o funcions comunicatives mes rellevants del text i un 
repertori limitat dels seus exponents més freqüents, així como patrons 
discursius bàsics relatius a l’organització textual.  
 
Aplicar a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i l’ 
organització de patrons sintàctics d'ús freqüent en la comunicació oral . 
 
Reconèixer lèxic oral d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians o relacionats 
amb els propis interessos i estudis , i inferir del context i del cotext ,amb suport 
visual, els significats de paraules i expressions que es desconeixen. 
 
Discriminar patrons sonors, accentuals , rítmics i d'entonació d'ús freqüent, i 
reconèixer els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb 
els mateixos. 
 

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

 
Produir, amb un llenguatge senzill , textos orals breus i 
comprensibles,monològics o en interacció,en els quals es dóna informació sobre 
temes d'importància en la vida quotidiana i assumptes d'interès personal i es 
justifiquen breument els motius de determinades accions, opinions i plans, 
encara que de vegades hi hagi interrupcions o vacil·lacions, resultin evidents les 
pauses i la reformulació per organitzar el discurs i seleccionar expressions i 
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estructures, i l'interlocutor hagi de sol·licitar de vegades que se li repeteixi el que 
s'ha dit patrons discursius bàsics relatius a l'organització textual . 
 
Aplicar a la comprensió del text els coneixements sobre els constituents i 
l'organització de patrons sintàctics d'ús freqüent. 
Reconèixer lèxic oral d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians o relacionats 
amb els propis interessos i estudis , i inferir del context i del cotext , amb suport 
visual, els significats de paraules i expressions que es desconeixen. 
 
Discriminar patrons sonors, accentuals,rítmics id’ entonació d’ú freqüent, i 
reconèixer els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb 
els mateixos.  
Conèixer i saber aplicar estratègies adequades per produir textos orals breus i 
d’estructura simple i clara en situacions quootidianes o habituals.  
 
Aplicar a la producció del text oral els coneixements socioculturals i 
sociolingüístics adquirits, actuant ambn la deguda propietat i respectant les 
normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius . 
 
Dur a terme les funcions principals demandades pel propòsit comunicatiu, 
utilitzant els exponents més habituals d'aquestes funcions i els patrons 
discursius d'ús més freqüent. 
 
Utilitzar estructures sintàctiques d'ús freqüent , i emprar mecanismes senzills de 
cohesió textual (repetició lèxica, el·lipsis,dixi personal , espaial i temporal, i 
marcadors discursius i connectors bàsics ) . 
 
Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar informació 
relativa a temes generals relacionats amb els propis interessos en situacions 
habituals i quotidianes. 
Pronunciar i entonar de manera clara i intel· ligible,encara que resulti evident 
l'accent estranger i a els interlocutors hagin de sol· licitar repeticions de tant en 
tant.  
 
Manejar un repertori memoritzat de frases i fórmules per comunicar amb una 
fluïdesa acceptable, interrompent en ocasions el discurs per buscar expressions 
i organitzar o reestructurar el que s'ha dit. 
 
Interactuar de manera senzilla en intercanvis clarament estructurats, utilitzant 
fórmules o gestos simples per prendre o mantenir el torn de paraula, encara que 
es produeixin alguns desajustos en la cessió de la paraula a l'interlocutor i es 
tendeixi a concentrar-se en la pròpia producció. 
 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits 

Identificar l’ informació essencial, els punts més rellevants i detalls importants 
en textos, tant en format imprès com en suport digital, breus i ben estructurats, 
escrits en un registre informal o neutre, que tracten d'assumptes quotidians o 
temes en que es té un interès personal i que continguin estructures senzilles i 
un lèxic d'ús freqüent, sempre que es pugui rellegir o utilitzar un diccionari . 
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Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del 
sentit general, la informació essencial,els punts principals i els detalls més 
rellevants del text. 
  
Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístiques bàsiques adquirits relatius a la vida quotidiana, relacions 
interpersonals, convencions i costums. 
 
Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un repertori 
dels seus exponents més comuns, així com alguns patrons discursius d'ús 
freqüent relatius a l'organització textual (introducció del tema i tancament 
textual). 
 
Reconèixer, i aplicar a la comprensió del text, els constituents i l'organització 
d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la comunicació escrita (per exemple 
estructura interrogativa per formular una invitació). 
 
Reconèixer lèxic escrit d'ús freqüent relatiu a assumptes quotidians i temes 
generals o relacionats amb els propis interessos i estudis, i inferir del context i 
del cotext, amb suport visual, els significats d'algunes paraules i expressions 
que es desconeixen. 
 
Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, així com símbols d'ús 
freqüent i els seus significats associats. 

  Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 

Escriure , en paper o en suport digital , textos breus i senzills,sobre temes 
quotidians o d'interès personal,en un registre neutre o informal,utilitzant 
adequadament les convencions ortogràfiques bàsiques i els signes de puntuació 
més habituals , amb un control raonable d'estructures senzilles i un lèxic d'ús 
freqüent. 
 
Conèixer i aplicar estratègies adequades per a elaborar textos escrits breus i 
d'estructura simple, copiant fórmules convencionals pròpies de cada tipus de 
text. 
 
Incorporar a la producció del text escrit els coneixements socioculturals i 
sociolingüístics adquirits relatius a relacions interpersonals i convencions 
socials, respectant les normes de cortesia bàsiques en els contextos respectius.  
 
Dur a terme les funcions principals demandades pel propòsit comunicatiu, 
utilitzant alguns dels exponents més habituals d'aquestes funcions i els patrons 
discursius d'ús més freqüent per organitzar el text escrit. 
 
Mostra control sobre un repertori memoritzat d'estructures sintàctiques d'ús 
freqüent, i emprar mecanismes senzills de cohesió (repetició lèxica, el·lipsis, dixi 
personal, espacial i temporal, juxtaposició i connectors bàsics). 
 
Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar informació 
breu, simple i directa en situacions habituals i quotidianes, encara que en 
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situacions menys corrents i sobre temes menys coneguts calgui adaptar el 
missatge. 
 
Conèixer i aplicar, de manera adequada per a fer-se prou comprensible, els 
signes de puntuació elementals (punt, coma) i les regles ortogràfiques 
bàsiques (p.e. ús de majúscules i minúscules), així com les convencions 
ortogràfiques bàsiques en la redacció de textos en suport digital. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Dins el Departament de Llengües Estrangeres, el Seminari d'Anglès ha 

considerat donar un paper molt més important als procediments ja que 

l’aprenentatge d’aquesta llengua està essencialment basat la posta en aplicació 

dels conceptes i els continguts ensenyats, ja que es vol potenciar la funció 

comunicativa tant en la vessant oral com en la vessant escrita, que són 

indissociables. Però a més a més el seminari vol continuar donant una atenció 

especial als valors, les normes i les actituds especialment pel que fa a aquest darrer 

aspecte, en la mesura que una bona predisposició així com una adequada 

mentalització per l'aprenentatge d'una llengua són elements imprescindibles per 

poder adquirir hàbits positius en l'estudi d'aquest idioma, i tenir més facilitat en el 

moment de procedir i fer ús dels conceptes. Per tant, els percentatges són els 

següents: 

- 80% de la qualificació final en coneixements 

- 20 % de la qualificació final en actituds 

 

La qualificació final de coneixements s’obtindrà a partir de les notes derivades dels: 

- exàmens (60% de la qualificació final en coneixements) 

- El  40% de la qualificació final en coneixements s’obtindrà de: 

- controls 

- activitats o deures puntuades 

- lectura comprensiva i/o lectura oral  

- expressió escrita (treballs, projectes, redaccions, altres...) 

- exposicions 

- role-plays 

- projectes 

- llibres de lectura 
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La qualificació final de les actituds s’obtindrà a partir de l’avaluació dels següents 

aspectes: 

- portar el material de l’assignatura 

- el comportament (capteniment de les normes, atenció, respecte) 

- rendiment (esforç, constància, regularitat en el treball, deures) 

- participació activa en l’ús de la llengua vehicular 

- demostrar interès 

     

Es realitzarà l’arrodoniment de les mitjanes obtingudes per obtenir la nota que constarà 

al butlletí segons l’esforç de l’alumne i de les feines que hagi portat a terme durant 

l’avaluació.  

 

Per valorar les proves orals i escrites es tindràn en compte la pronunciació o escriptura 

de les paraules; expressions i vocabulari adequat al que s’està treballant, estructures 

gramaticals (sobretot adequació de la part de gramática que s’ha treballat fins a aquell 

moment), presentación (tant oral com escrita adequada), ús de les noves tecnologies 

sobretot en la part oral d’exposicions, treball/esforç  que s’ha realitzat per portar a terme 

aquella activitat i interés i predisposició positiva al llarg de l’activitat. 

 

Es podrà donar l’oportunitat de realizar algún treball optatiu per arrodonir la nota a l’alça 

si desprès de valorar l’actitud i els ítems abans mencionats no li donéssin la nota al llarg  

de l’avaluació / a la recuperació o a final de curs a través d’un treball. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 

Al final de cada avaluació hi haurà un examen de recuperació per a tots aquells 

alumnes que no hagin assolit els objectius d’aquell trimestre. L’alumne podrá 

fer alguna activitat no entregada al llarg de l’avaluació  per  poder assolir els 

continguts i arribar a assolir un 5 a la nota de recuperació. 

 

Convocatòria de extraordinària: 

Es presentaran a la convocatòria de setembre tots aquells alumnes que no 

hagin obtingut una mitja final de 5 el mes de juny s’hauran d' examinar de tota la 
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matèria sobre la base dels mínims exigibles. 

La nota final en el cas d’aprovar l’alumne la convocatòria de setembre no serà 

superior a un 5 (Suficient), ja que s’haurà tingut en compte tot el procés i per tant 

les dificultats experimentades per l’alumne al llarg de tot el curs. 

La valoració de la prova serà d’un 80% de la nota final i les activitats d’un 20%. 

 

Matèries pendents de cursos anteriors: 

L’ alumne amb la matèria pendent de cursos anteriors tindrà dret a examinar-se 

en dues convocatòries extraordinàries- la seva presència en ambdues 

convocatòries és imprescindible per que puguin ser avaluats- a partir del segon 

trimestre per recuperar-la. Prèviament tindrà cada vegada un treball, el qual 

suposarà un 30% de la nota final. 

 

Si les convocatòries tampoc han donat un resultat positiu, llavors l’alumne haurà de 

passar directament a la convocatòria de setembre, sobre la base dels mínims exigibles. 


