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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.  
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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. 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

 
STARTER UNIT:           
 
 
Continguts:  
 
Vocabulari:Països.Nacionalitats.Nombres. La família. El temps.Periodes de 
temps.Assignatures.Roba.  
Gramàtica: Be/Have got.Adjectius i pronoms possessius 
.Determinants.Plurals.Adjectius demostratius.There is/are. Preposicions de lloc.Cas 
possessiu.Quantificació. 
Expressió oral: Presentacions vàries.Indicar l’hora.parlar de roba (presents) 
 
Test de nivell inicial. 
 

 

 
Unitat 1:          Day in, day out. 
 
 
Continguts: 
 
Vocabulari: Professions llocs de treball, phrasal verbs adjectius edat i de 
personalitat  
Gramàtica: Present simple vs the present continuous, stative verbs, adverbs of 
frequency,  
Comprensió lectora: Herois de la vida real. 
Expressió escrita: Crear diferents tipus de produccions escrites (temps present). 
Expressió oral: Presentacions vàries (presents). 
 
 

  
      

 
Unitat 2:          Travel. 
 
Continguts: 
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Vocabulari: Tipus de vacances. Vocabulari relacionat amb activitats durant les 
vacances. Gramàtica: Passat. Ordre dels adjectius 
Comprensió lectora: Experiències de viatges. 
Expressió escrita: : Crear diferents tipus de produccions escrites (temps passat) 
Expressió oral: Presentacions (temps passat) 
Comprensió lectora (Reading) 
 

 

 

 

S2 A/ S2B / S2AB 
 
Reading Workshop (All about Britain) / Project / Preparació Cambridge  
 
  

 

2a AVALUACIÓ:  

 
Unitat 3:         Rain or shine 
 
Continguts: 
 
Vocabulari: phrasal verbs; substantius, adjectius de sentiments,  
Gramàtica: past continuous i passat simple; while and when, adverbis de manera 
Comprensió lectora: Llegendes 
Expressió escrita: Crear diferents tipus de produccions escrites 
Expressió oral: Descripcions i presentacions 
 

 
 

 

Unitat 4:          Sports and health  
Continguts: 
 
Vocabulari: esports i equipament, lesions i problemas de salut 
Gramàtica: verbs modals 
Comprensió lectora: 
Expressió escrita: e-mail sobre les vacances.Desripcions de la roba que es porta. 
Blog sobre destinacions turístiques. 
Expressió oral: Parlar sobre esport i equipament, donar opinió, role play. Parlar 
sobre un problema de salut; parlar sobre Super Bowl Sunday i presentar una 
cel.lebració esportiva del teu país. 
Expressar opinions 
Reading: Esports i el teu esport favorit.  
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 S2A/ S2B/ S2AB:  
 
Reading workshop (All about Britain) / Project/ Preparació Cambridge    

 

3a AVALUACIÓ:  

 

 
Unitat 5:          Tasty food 
 
Continguts: 
 
Vocabulari:  menjar i beure, problemes de salut 
Gramàtica: Infinitiu amb “to” i formes amb –“ing”; contables i incontables 
Comprensió lectora: Menjars d’arreu del món 
Expressió escrita:. Crear diferents tipus de produccions escrites 
Expressió oral: Parlar sobre el menjar. Demanar el menjar. Role play: simulacre  
Pronunciació: /eu/, /O/ 

 

 
Unitat 6:          Special days 
 
Continguts: festivitats, moments dificils. 
 
Vocabulari:  
Gramàtica: Present perfect; just/already/yet/for/since/ever/never. Comparatius i 
superlatius 
Comprensió lectora: Festivals arreu del món. 
Expressió escrita: Crear diferents tipus de produccions escrites 
Expressió oral: Parlar sobre experiències festives/festivals. Descriure un dia especial. 
 

 
S2A/ S2B/ S2AB: 
 
Reading workshop and project: The butler did it 
Preparació Cambridge 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació  Estàndards d’aprenentatge avaluable
s  

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 està
ndard, 
ben estructurats, amb predomini d'estructur
es 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 s
ituacions habituals o sobre 
temes generals relacionats amb les pròpies
 experiències i interessos en els àmbits per
sonal , 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 socioc
ulturals 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 home
s i dones, en el 
centre educatiu),comportament (gestos, ex
pressions 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 mé
s freqüents, així como patrons discursius bà
sics relatius a l’organització textual.   
  

Comprèn el sentit general 
i els punts principals d'anuncis i missatg
es molt breus en situacions predictibles 
(per arribada, sortida o retard d'un tren, 
o avís de tancament en 
un museu), sempre que estiguin articulat
s de manera lenta i clara 
, les condicions acústiques siguin bones 
i el so no estigui distorsionat .  
Entén l'essencial del que 
se li diu en intercanvis i transaccions quo
tidians simples 
i estructurats (pel carrer preguntant una 
adreça, en hotels o botigues).  
Identifica el sentit general 
i alguns detalls rellevants d'una conversa 
entre dos interlocutors que té lloc en 
la seva presència quan el 
tema li resulta conegut i 
el discurs està articulat amb claredat, len
tament i en una varietat estàndard de 
la llengua.  
Comprèn, en una conversa informal en 
què participa,descripcions i narracions 
sobre assumptes pràctics de la vida 
diària quan se li parla amb claredat, a 
poc a poc i directament, i si l'interlocutor 
està disposat a repetir o reformular el 
que s'ha dit .  
Comprèn, en una conversa formal o 
entrevista en què participa (en centres 
d'estudis), el que se li pregunta i 
comenta de manera senzilla sobre 
assumptes personals, educatius o del 
seu interès, sempre que pugui demanar 
que se li repeteixi , aclareixi o elabori 
una mica del que s'ha dit.  
Comprèn, amb el suport de la imatge, 
les idees principals i 
la informació rellevant de presentacions 
senzilles i ben estructurades sobre 
temes habituals o d’ interés personal 
(per ex. 
música, esports), sempre i quan es parli 
de manera lenta i clara.  
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Aplicar a 
la comprensió del text els coneixements so
bre 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, rítm
ics i d'entonació d'ús freqüent, i reconèixer 
els significats i intencions comunicatives ge
nerals relacionats amb els mateixos.  

  
Identifica l’ informació essencial de 
programes 
de televisió (pe notícies o reportatges br
eus) 
sobre assumptes quotidians, coneguts o 
del seu interès i articulats amb lentitud 
i claredat, quan les imatges ajuden a 
la comprensió.  

                                         Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció  

Produir, amb un llenguatge senzill , 
textos orals breus i comprensibles,monològi
cs o 
en interacció,en els quals es dóna informaci
ó sobre temes d'importància en la 
vida quotidiana i assumptes d'interès perso
nal i es 
justifiquen breument els motius de determin
ades accions, opinions i plans, encara que 
de vegades hi hagi interrupcions o vacil·laci
ons, resultin evidents les pauses i 
la reformulació per organitzar el discurs i 
seleccionar expressions i estructures, 
i l'interlocutor hagi de sol·licitar de vegades 
que se li repeteixi el 
que s'ha dit patrons discursius bàsics relatiu
s a l'organització textual .  
Aplicar a 
la comprensió del text els coneixements so
bre els constituents i l'organització de patro
ns 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, rítm
ics i d’ entonació d’ús freqüent, i reconèixer 

Fa presentacions breus i assajades amb
 suport visual (per transparències o 
PowerPoint) sobre temes del seu interès, 
i respon a 
preguntes breus i senzilles dels oients s
obre el contingut de les mateixes.  
Es desenvolupa en gestions i transaccio
ns quotidianes (transport, compres 
o oci), donant i sol·licitant la informació n
ecessària.  
Participa en converses informals , cara a 
cara o 
per telèfon o altres mitjans tècnics , en 
que estableix contacte 
social; intercanvia informació; 
fa invitacions i oferiments ; demana i ofer
eix coses; treu l’essencial de programes 
de televisió (notícies o reportatges breus
) sobre assumptes quotidians,coneguts o 
del seu interès i articulats amb lentitud 
i claredat, quan les imatges ajuden a 
la comprensió, demana i dóna indicacion
s o instruccions, 
o discuteix els passos que cal seguir 
per  realitzar una activitat conjunta.  
  
Intercanvia informació en una conversa 
formal en situacions predictibles (en un 
centre d'estudis), reaccionant de 
forma senzilla davant de comentaris, se
mpre que pugui demanar que 
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els significats i intencions comunicatives ge
nerals relacionats amb els mateixos.   
Conèixer i saber 
aplicar estratègies adequades per produir t
extos 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, act
uant 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 freqüe
nt, i 
emprar mecanismes senzills de cohesió tex
tual 
(repetició lèxica, el·lipsis, dixi personal, esp
aial i temporal, 
i marcadors discursius i connectors bàsics ) 
.  
Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral sufi
cient per comunicar informació relativa a 
temes generals relacionats amb els propis i
nteressos en situacions habituals i quotidia
nes.  
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, int
errompent en ocasions el discurs per 
buscar expressions i organitzar o 
reestructurar el que s'ha dit.   
Interactuar de 
manera senzilla en intercanvis clarament es
tructurats, 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 

se li repeteixin, aclarin o elaborin els pun
ts claus si ho necessita.  
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es tendeixi a concentrar-se en 
la pròpia producció.  

                                               Bloc 3. Comprensió de textos escrits  

Identificar 
l’ informació essencial, els punts més rellev
ants 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.  
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 sociocu
lturals i sociolingüístiques bàsiques adquirit
s relatius a la 
vida quotidiana, relacions interpersonals, co
nvencions i costums.  
Distingir la funció o funcions comunicatives 
més rellevants del text i un repertori dels se
us 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'or
ganització d'estructures sintàctiques d'ús fr
eqüent 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 propi
s 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 c
om símbols d'ús freqüent i els seus significa
ts associats.  

Comprèn, amb ajuda de la imatge, 
l'essencial d'instruccions i indicacions per 
a la realització d'activitats i sobre normes 
de seguretat (en un centre escolar , un 
lloc públic, o una zona d'oci).   
Entén els punts principals d'anuncis i 
material publicitari de revistes o Internet 
formulats de manera simple 
i clara,i relacionats amb assumptes del 
seu interès.  
Comprèn correspondència personal en 
qualsevol Internet formulats de manera 
simple i clara, i relacionats amb 
assumptes de la seva incumbència.  
Comprèn correspondència personal en 
qualsevol format en què es parla d'un 
mateix i es narren esdeveniments 
passats, presents i futurs, reals o 
imaginaris.  
Entén l'essencial de correspondència for
mal 
en què se l'informa sobre assumptes del 
seu interès (pe una compra per Internet).  
Capta les 
idees principals i alguns detalls de notíci
es breus i articles de revistes per 
a joves en qualsevol suport, ajudant-per 
a això dels números, els noms, 
les il·lustracions i els títols.  
Entén l'essencial de pàgines web 
i altres materials de referència o 
consulta, clarament estructurats, sobre 
temes d'interès personal (per exemple, 
una ciutat, un esport o 
el medi ambient),sempre que pugui relle
gir les seccions difícils i amb ajuda del di
ccionari.  
Comprèn l'essencial d'històries de ficció 
per a joves, breus i 
ben estructurades i amb un llenguatge s
enzill, i es fa una idea 
del caràcter dels diferents personatges i 
l'argument.  

                                   Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció   
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Escriure, en paper o en suport digital, 
textos breus i senzills,sobre temes quotidia
ns o d'interès personal,en un 
registre neutre o informal,utilitzant adequad
ament les convencions ortogràfiques bàsiqu
es 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, co
piant fórmules convencionals pròpies de 
cada tipus de text.  
Incorporar a 
la producció del text escrit els coneixement
s socioculturals i sociolingüístics adquirits r
elatius a relacions interpersonals i convenci
ons socials , respectant les normes 
de cortesia bàsiques en els contextos respe
ctius.   
Dur a terme les funcions principals demand
ades pel propòsit comunicatiu, utilitzant alg
uns dels exponents més habituals d'aquest
es funcions i els patrons discursius d'ús mé
s freqüent per organitzar el text escrit.  
Mostra control sobre 
un repertori memoritzat d'estructures sintàct
iques d'ús freqüent, i 
emprar mecanismes senzills de cohesió (re
petició lèxica, el·lipsis, dixi personal, 
espacial i temporal, juxtaposició i connector
s bàsics).  
Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit s
uficient per comunicar informació breu, 
simple i directa 
en situacions habituals i quotidianes, 
encara que en 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 (pe ús de maj
úscules i minúscules), així com les convenc
ions ortogràfiques bàsiques en 
la redacció de textos en suport digital.  

Completa 
un qüestionari senzill amb informació per
sonal bàsica i relativa 
a interessos personals o aficions (per as
sociar-se a un club esportiu).  
  
Escriu anuncis, notes i missatges breus, 
en format imprès o digital 
(SMS,WhatsApp, Twitter,o Facebook 
) ,relacionats amb activitats i situacions d
e la vida quotidiana, servint-se 
d’ algunes de 
les convencions formals bàsiques d'aque
st tipus de textos .  
  
Escriu informes molt breus,en format co
nvencional 
, amb informació rellevant sobre fets hab
ituals, descrivint de 
manera senzilla objectes i les 
idees principals i alguns detalls de notíci
es breus i articles de revistes per 
a joves en qualsevol suport, ajudant per 
a això dels números, els noms , 
les il·lustracions i els títols.  
Entén l'essencial de pàgines web 
i altres materials de referència o consult
a , clarament estructurats, sobre 
temes d'interès personal   
(per exemple, una ciutat , un esport o 
el medi ambient ),sempre que pugui relle
gir les seccions difícils i amb ajuda del di
ccionari .  
Comprèn l'essencial d'històries de ficció 
per a joves, breus i 
ben estructurades i amb un llenguatge s
enzil, i es fa una idea 
del caràcter dels diferents personatges i 
l'argument, llocs, 
i assenyalant els principals esdevenimen
ts de forma esquemàtica .  
Escriu correspondència personal en 
la qual estableix i manté el contacte 
social 
(amb amics en altres països), intercanvi
a informació i descriu en 
termes senzills successos importants i e
xperiències personals (el canvi del col·le
gi a l'institut).  
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

 Dintre 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 de:  
 
- activitats d’avaluació  (60% de la qualificació final en coneixements)  
 
- controls  
 
- activitats o deures puntuades  
 
- lectura i lectura oral (proves de lectura oral)  
 
- expressió escrita (treballs, projectes, redaccions, altres...)   
 
- dictats  
 
Totes aquestes altres activitats avaluables – tret de les activitats d’avaluació 

pròpiament dites- suposaran el 40% de la qualificació final en coneixements.  
  

 
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)  
 
- presentació de la llibreta  
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- rendiment (esforç, constància, regularitat en el treball, deures)  
 
- participació activa en l’ús de la llengua vehicular  
 
- demostrar interès per la cultura anglesa (veure la televisió, mirar vídeos, 

escoltar cançons, llegir revistes, fer preguntes obre cançons, pel·lícules, Internet, 
etc... en la llengua estrangera). 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Proves finals   
  
Les proves finals com a tal no tindran lloc a finals de curs, ja que  a l’acabament 

de cada avaluació l’alumnat haurà tingut la possibilitat de recuperar- la si ha suspès.   
Un alumne que no hagi superat una prova de recuperació però hagi pogut obtenir 

una qualificació final positiva en les altres, i la suma de les quals més l’avaluació 
suspesa (la qual li constarà la nota final corresponent a l’activitat d’avaluació de 
recuperació de dita avaluació)  doni un 5 o més, l’alumne haurà aprovat la matèria i per 
tant no s’haurà de presentar a la convocatòria de setembre.  

  
Convocatòria extraordinària  
  

Es presentaran a la convocatòria extraordinària tots aquells alumnes que no hagin 
obtingut una mitja final de 5 el mes de juny s’hauran d' examinar de tota la 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.  

 


