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1. OBJECTIUS 

 
1. Expressar-se i interactuar oralment de forma espontània, comprensible i respectuosa, 
amb fluïdesa i precisió, utilitzant estratègies adequades a les situacions de comunicació.   
  
2. Comprendre la informació global i específica de texts orals i seguir l’argument de 
temes actuals emesos en contexts comunicatius habituals i pels mitjans de comunicació.  
 
3. Escriure diversos tipus de texts de forma clara i ben estructurats en un estil 
adequat als lectors als quals van dirigits i a la intenció comunicativa.  
 
4. Comprendre diversos tipus de texts escrits de temàtica general i específica i 
interpretar-los críticament utilitzant estratègies de comprensió adequades a les tasques 
requerides, identificant els elements essencials del text i captant la seva funció i organització 
discursiva.  
 
5. Llegir de forma autònoma texts amb finalitats diverses adequats als seus 
interessos i necessitats, valorant la lectura com a font d’informació, gaudi i lleure. 
 
6. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’us lingüístic per parlar i 
escriure de forma adequada, coherent i correcta, per comprendre texts orals i escrits, i 
reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.    
 
7. Adquirir i desenvolupar estratègies d’aprenentatge diverses, emprant tots els 
mitjans al seu abast, inclosos les tecnologies de la informació i la comunicació, a fi 
d’utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per continuar progressant en el seu 
aprenentatge.  
 
8. Conèixer els trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per 
comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte 
d’aprenentatge.   
 
9. Valorar la llengua estrangera com a mitjà/medi per accedir a altres coneixements i 
cultures, i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació 
i enteniment|entesa internacional en un món multicultural, prenent consciència de les 
similituds i diferències entre les diferents cultures.  
 
10. Consolidar estratègies d’autoavaluació en l’adquisició de la competència 
comunicativa a la llengua estrangera, amb actituds d’iniciativa, confiança i responsabilitat 
en aquest procés.  

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
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1a AVALUACIÓ  
  

Mòdul 1: Work (El treball)  
 
Continguts:  
Vocabulari: Guanyar-se la vida. Caràcter. Professions i diners. Preposicions. Phrasal verbs .  
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.  
Comprensió  lectora: Would you dare do a job like this?o Sawdust,spangles 
and dreams (Econòmic)  
Gramàtica: Els presents i el present perfect. Els futurs. Les oracions de temps. Les oracions 
relatives. Defining & non-defining  relative clauses.  
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb el món del treball.  
Expressió oral: Una entrevista de treball. Fer comparacions.  
Expressió escrita: Redacció d’una carta de demanda de feina i escriure un CV. Introducció i 
explicació al essay  

     
 

Mòdul 2: Travel & Shopping (El viatge i les compres)  
 
Continguts:  
Vocabulari: Experiències de viatge. Voltar. El viatge. Els diners. Les compres. 
Preposicions. Phrasal verbs.   
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.  
Comprensió lectora: The pearl of the Indian Ocean  o Bologna the source of the sauce  
Gramàtica: Els  passats. Used to-would-be/get used to. Oracions de causa i efecte. 
Determinants. Ordre dels adjectius. Adjectius i adverbis.  
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb viatjar i conéixer cultures.  
Expressió oral: Explicar un festival. Descriure coses. Expressar la raó i la tria de coses. 
Prioritzar i recomanar.  
Expressió escrita: Descripció d’un lloc, país, ciutat. Redacció d’unes raons per visitar un lloc 
determinat. Redacció d’una història.  
  

 

 Altres activitats: Reading, Project i Cambridge : 
Continguts:  
Reading: treballar el llibre de lectura “A foreigner in New York” a través d’activitats de 
classe. 
Project: es realitzarà un project en petits grups per treballar la cultura i história del Nord 
d’America 
Cambridge: es realitzarà alguna hora per començar a preparar els exàmens de Cambridge: 
PET I First 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2a AVALUACIÓ (10 SETMANES)  
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 Mòdul 3: Our world (El nostre món)   
Continguts:  
Vocabulari: Problemes de medi ambient i qüestions socials. Desastres naturals. El temps. 
(Ciències de la Terra) Preposicions. Phrasal verbs.  
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.   
Comprensió lectora: An island in crisis. O Iceland, a strange land of contrasts (Socials)  
Gramàtica:  El Reported Speech.  Verbs introductoris especials.  
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb recursos naturals, el nostre món, ecologia, 
medi ambient. Expressió oral:Descriure un problema ambiental.Discussió sobre una 
problemàtica. Expressar l’ interès, el disgust i l’esperança. Comparar i contrastar imatges.   
Expressió escrita: Redacció suggerint solucions a un 
problema. (Essay suggesting solutions to a problem)  

 

 
 Mòdul 4: Moods & feelings (Humors i sentiments)   
 
Continguts:  
Vocabulari: El llenguatge corporal. Etapes de la vida. Humors i sentiments. (Psicologia). 
Lleure.  Preposicions. Phrasal verbs.  
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.   
Comprensió lectora: Who say stress is bad for you? o What a price fame? (Psicologia)  
Gramàtica:  Modal verbs. Infinitius i ing-forms. Temps de l’infinitiu i de les ing-forms. Fer 
deduccions. Oracions de causa.  
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb la psicologia humana i experiències.  
Expressió oral: Parlar sobre un problema adolescent. Demanar i expressar sentiments. 
Expressar la simpatia. Expressar el penediment. Expressar opinions i donar raons.  
Expressió escrita: Redacció d’una opinió.   

  

 Altres activitats: Reading, Project i Cambridge :  
Continguts:  
Reading: treballar el llibre de lectura “Animal farm” a través d’activitats de classe. 
Project: es realitzarà un project en petits grups per treballar o bé el llibre de lectura o un tema 
del contingut del llibre de text dels temes 3 i 4 
Cambridge preparation: es realitzarà classes per anar avançant la preparació d’exàmens 
PET, First i Advanced. Això inclou Reading, Writing, Listening and Speaking. 
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3a AVALUACIÓ (9 SETMANES)  
  

  Mòdul 5: Art  (Art)   
Continguts:  
Vocabulari: Crítiques d’art. Les arts. El cinema i el teatre. La televisió i la ràdio. La música. 
Els mitjans de comunicació. (Plàstica i Llengua) Preposicions. Phrasal verbs.  
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques.   
Comprensió lectora: A new dimension to Art. o Art or science (Art)  
Gramàtica:  La passiva. Oracions relatives de causa. Els pronoms reflexius i emfàtics.  
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb el món del art  
Expressió oral: Presentació oral d’un artist@.Decidir el que es mirarà a la tele. Fer 
suggeriments. Expressar els gustos i el contrari. Acordar i rebutjar. Comparar i contrastar 
fotos.  
Expressió escrita: Expressar per escrit una opinió sobre una pel·lícula determinada. 
Recomanar en una crítica de cinema. (Review)  

  

 Mòdul 6: Food & Health  (Menjar i salut)   
Continguts:  
Vocabulari: Problemes de salut. Malaties, lesions i accidents. Nutrició i menjars. 
Preposicions. Phrasal verbs.  
Morfologia:  Formació de paraules i formes idiomàtiques   
Comprensió 
lectora: Poisonous foods we love to eat. o Allergies under the microscope (Tutoria)  
Gramàtica:  Els condicionals. Ús del wish (desitjos).   
Comprensió auditiva: Listening relacionat amb salut i menjar (Biologia)  
Expressió oral: Requerir i respondre a consells. Comparar i contrastar imatges.  
Expressió escrita: Redactar sobre aliments tòxics. Redacció sobre estar a favor o en 
contra.(For-and-again-essay)  
Currículum: Reading food labels (Biologia): Meals on wheel-UK.  

  

Cambridge i llibres de lectura:  
 
 -  Lectura de relats breus - Short stories del segle 19 i 20  
- Cambridge preparation FIRST i Advanced, activitats adaptades a la preparació dels 
exàmens: Listening, Writing, Reading and Speaking. La part del Speaking es anirà preparant 
amb l’ajuda del language assistant que està disponible cada dues setmanes una hora.  
- Mock test First i Advanced. 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació serà a) contínua degut a que pressuposa una observació sistemàtica dels procés 
d’aprenentatge; a fi que l’avaluació sigui contínua s’atorgarà un valor a totes les activitats que 
l’alumne/a realitza. b) global perquè serà una verificació dels objectius que inclouen els tres 
nuclis de contingut (conceptes, procediments i actituds). c) diversificada ja que existeixen 
diferents estils d’aprenentatge i diferents activitats d’ensenyament. d) coherent ja que a l’hora 
de dissenyar les activitats d’avaluació s’ha tingut en compte el que es farà en les activitats 
d’ensenyament.  
  
Es tindrà en compte a l’hora d’avaluar que s’ha d’avaluar no només els resultats sinó també 
els processos, ja que l’avaluació ha d’estar relacionada amb desenvolupar capacitats. 
L’avaluació no pot  ser de cap de les maneres només quantitativa, ha de ser  qualitativa, és a 
dir que s’ha d’avaluar actituds, procediments i normes.   
  

S’avaluarà tenint en compte la comprensió i la producció amb referència als objectius del 
curs, es a dir, la capacitat per a la interacció comunicativa. Aquesta avaluació es durà a terme 
durant tot el curs en un anàlisis acurat de la participació i actuació lingüística durant tot el 
procés d’aprenentatge. Es farà un seguiment exhaustiu de totes les activitats desenvolupades 
pels alumnes/as. S’avaluarà a més de la comprensió i producció, l’esforç i l’ interès. Els 
mateixos que figuren a la programació didàctica. 

 
Bloc 1. Comprensió de textos orals   

1.Identificar les idees principals, la informació detallada i les implicacions generals de textos de certa longitud, 
ben organitzats i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard i articulats a una velocitat 
normal, que tractin de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic quan estiguin dins 
del camp d’especialització o d’interès propi en els àmbits personal, públic, acadèmic i laboral/professional, 
sempre que les condicions acústiques siguin bones i es puguin confirmar certs detalls.  
 
2.Conèixer i saber aplicar les estratègies adequades per comprendre el sentit general; la informació essencial; els 
punts principals; els detalls rellevants; informació, idees i opinions tant implícites com explicites del text, 
formulades de manera clara; i matisos com la ironia o l’humor, o l’ús poètic o estètic de la llengua quan la imatge 
facilita la comprensió.  
 
3.Conèixer amb la profunditat deguda i aplicar eficaçment a la comprensió del text els coneixements 
sociolingüístics relatius a l’estructuració social, a les relacions interpersonals en diversos contextos (des 
d’informal fins a institucional) i les convencions socials (incloses creences i estereotips) predominants en les 
cultures en què s’utilitza la llengua meta, així com els coneixements culturals més rellevants (p. ex. històrics o 
artístics) que permetin captar les al·lusions més directes sobre aquests aspectes que pugui contenir el text.  
 
4.Distingir la funció o funcions comunicatives tant principals com secundàries del text i apreciar les diferències de 
significació de diferents exponents d’aquestes funcions, així com distingir els significats generals associats a l’ús 
de diferents patrons discursius típics pel que fa a la presentació i organització de la informació (entre d’altres, 
tematització (p. ex. ús d’estructures passives o emfàtiques), contrast, digressió, o recapitulació).  
 
5.Distingir i aplicar a la comprensió del text oral els significats i les funcions específics generalment associats a 
diverses estructures sintàctiques d’ús comú segons el context de comunicació (p. ex. estructura interrogativa per 
expressar admiració). Reconèixer lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els interessos i les 
necessitats propis en l’àmbit personal, públic, acadèmic i laboral/professional, i expressions i modismes d’ús 
habitual, així com les connotacions més discernibles en l’ús humorístic o poètic de l’idioma quan el context o el 
suport visual en faciliten la comprensió.  
 
6.Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació d’ús comú i més específics, i reconèixer els seus 
significats i les seves intencions comunicatives expresses, així com algunes de caràcter implícit (inclosos la ironia 
i l’humor) quan l’articulació és clara. 

 
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció  

 
Construir textos coherents i ben estructurats sobre temes d’interès personal, o afers quotidians o menys 
habituals, en un registre formal, neutre o informal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió més comuns i 
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mostrant un control raonable d’expressions, estructures i un lèxic d’ús freqüent, tant de caràcter general com més 
específic.  
 
Conèixer, seleccionar amb atenció i saber aplicar amb eficàcia les estratègies adequades per produir textos orals 
de diversos tipus i de certa longitud, intentant noves formulacions i combinacions dins del repertori propi, i 
corregint els errors (p. ex. en temps verbals, o en referències temporals o espacials) que condueixen a 
malentesos si l’interlocutor indica que hi ha un problema.  
 
Ser conscient dels trets socioculturals i sociolingüístics sortints de les comunitats en què s’utilitza la llengua meta, 
i de les seves diferències respecte a les cultures pròpies, relatius a costums, usos, actituds, valors i tabús, i 
actuar en conseqüència, adaptant-se adequadament a les característiques dels interlocutors i de la situació 
comunicativa en la producció del text oral.  
 
Adequar la producció del text oral a les funcions comunicatives requerides, seleccionant, dins d’un repertori 
d’exponents habituals, els més adequats al propòsit comunicatiu, i els patrons discursius típics de presentació i 
organització de la informació, entre d’altres el reforç o la recuperació del tema. 
 
 Utilitzar amb una correcció raonable les estructures morfosintàctiques, els patrons discursius i els elements de 
connexió i de cohesió d’ús comú, de manera que el discurs estigui ben organitzat i compleixi adequadament la 
funció o funcions comunicatives corresponents.  
 
Conèixer i saber seleccionar i utilitzar lèxic oral comú i més especialitzat relacionat amb els interessos i les 
necessitats propis en l’àmbit personal, públic, acadèmic i ocupacional/laboral, i expressions i modismes d’ús 
habitual.  
 
Reproduir, amb prou correcció per ser ben comprès la majoria de les vegades, patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació de caràcter general, fent-ne un ús conscient per expressar diferents significats segons les 
demandes del context. 
 
 Mostrar la fluïdesa necessària per mantenir la comunicació i garantir l’objectiu comunicatiu principal del missatge, 
encara que hi pot haver algunes pauses per cercar paraules i titubejos en l’expressió d’algunes idees més 
complexes. Mostrar certa flexibilitat en la interacció pel que fa als mecanismes de presa i cessió del torn de 
paraula, la col·laboració amb l’interlocutor i el manteniment de la comunicació, tot i que és possible que no 
sempre es faci de manera elegant. 

 
  



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 7  de  9 

 

 
Bloc 3. Comprensió de textos escrits 

Identificar les idees principals, la informació rellevant i les implicacions generals de textos d’una certa longitud, ben 
organitzats i amb estructures lingüístiques de certa complexitat, en una varietat de llengua estàndard i que tractin de 
temes tant abstractes com concrets dins del camp d’especialització o interès propi, en els àmbits personal, públic, 
acadèmic o ocupacional/laboral, sempre que es puguin rellegir les seccions difícils. 
 
Conèixer i saber aplicar les estratègies adequades per comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts 
principals, els detalls rellevants del text, o informació, idees i opinions tant implícites com explícites clarament 
senyalitzades. 
 
Conèixer amb prou detall, i saber aplicar adequadament a la comprensió del text, els aspectes sociolingüístics derivats 
de situacions quotidianes i menys habituals en l’àmbit personal, públic, acadèmic i ocupacional/laboral, sobre, entre 
d’altres, l’estructura socioeconòmica, les relacions interpersonals, de jerarquia i entre grups, les convencions socials 
(actituds, valors, tabús) i els aspectes generals que permetin comprendre, si s’escau, el rerefons sociocultural del text. 
 
Distingir tant la funció o funcions comunicatives principals del text com les implicacions fàcilment discernibles; apreciar 
les diferents intencions comunicatives derivades de l’ús de diferents exponents d’aquestes funcions, i identificar els 
propòsits comunicatius generals associats a diferents formats, patrons i estils discursius típics. 
 
Distingir i aplicar a la comprensió del text escrit els significats i les funcions específics generalment associats a diverses 
estructures sintàctiques d’ús comú segons el context de comunicació (p. ex. una estructura interrogativa per donar una 
ordre). 
 
Reconèixer lèxic escrit comú i més especialitzat relacionat amb els interessos i les necessitats propis en l’àmbit personal, 
públic, acadèmic i ocupacional/laboral, i expressions i modismes d’ús habitual quan es compta amb suport visual o 
contextual. 
 
Reconèixer els valors associats a convencions de format, tipogràfiques, ortogràfiques i de puntuació comunes i menys 
habituals, així com abreviatures i símbols d’ús comú i més específic (p. ex. ©, ™). 1 

 
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 

Escriure, en qualsevol suport, textos d’estructura clara sobre una sèrie de temes generals i més específics relacionats 
amb els interessos o especialitat propis, fent descripcions amb prou detall; redactant en paraules pròpies, i organitzant 
de manera coherent informació i idees extretes de diverses fonts, i justificant les opinions pròpies sobre temes generals, 
o més específics, utilitzant elements de cohesió i coherència i un lèxic d’ús comú o més específic segons el context de 
comunicació.  
 
Conèixer, seleccionar i aplicar les estratègies més adequades per elaborar textos escrits d’estructura clara i d’una certa 
longitud, p. ex. desenvolupant els punts principals i ampliant-los amb la informació necessària a partir d’un guió previ.  
 
Ser conscient dels trets socioculturals i sociolingüístics sortints de les comunitats en què s’utilitza la llengua meta, i de 
les seves diferències respecte a les cultures pròpies, relatius a costums, usos, actituds, valors i tabús, i actuar en 
conseqüència, adaptant-se adequadament a les característiques dels interlocutors i de la situació comunicativa en la 
producció del text escrit.  
 
Adequar la producció del text escrit a les funcions comunicatives requerides, seleccionant, dins d’un repertori 
d’exponents habituals, els més adequats al propòsit comunicatiu, i els patrons discursius típics de presentació i 
organització de la informació, entre d’altres el reforç o la recuperació del tema. 
 
 Utilitzar amb una correcció raonable les estructures morfosintàctiques, els patrons discursius i els elements de connexió 
i de cohesió d’ús comú amb la finalitat que el discurs estigui ben organitzat i compleixi adequadament la funció o 
funcions comunicatives corresponents.  
 
 
Conèixer i saber seleccionar i utilitzar lèxic escrit comú i més especialitzat, relacionat amb els interessos i les necessitats 
propis en l’àmbit personal, públic, acadèmic i ocupacional/laboral, i expressions i modismes d’ús habitual.  
 
Reproduir els patrons ortogràfics, de puntuació i de format d’ús comú, i alguns de caràcter més específic (p. ex. 
indicacions per delimitar informació, com ara parèntesis o guions), amb correcció en la majoria de les ocasions; saber 
utilitzar processadors de textos per resoldre, p. ex., dubtes sobre puntuació en els textos produïts en format electrònic, i 
utilitzar amb eficàcia les convencions d’escriptura que regeixen en la comunicació per Internet. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Els sistemes d’avaluació emprats seran els següents:   
  

a) una avaluació inicial que ens ajudarà a determinar la situació de partida de 
l’alumne/a. Es realitzarà una prova escrita a la fi de determinar tant els coneixements previs 
com les mancances dels alumne/as. La intenció primera és la de que l’alumne/a s’adoni de les 
seves deficiències i mancances i pugui prendre, amb l’ajut del professor, les mesures 
necessàries per superar-les. En aquesta prova s’avaluaran més que res conceptes i sistemes 
conceptuals.   

  
b) diferenciada, detallem els objectius d’avaluació per cada avaluació:  

  
60% Proves avaluatives  

• 30% Reading and Writing test 
• 30% Vocabulary and Grammar test 

  
40% altres formes d’avaluació que ens deixen veure el progrés dels nostres 
alumnes:  

 

• Controls 

• Oral presentation 

• listening, 

• writing  

• reading  

• role-plays 

• dossier sobre la materia 

• material entregat relacionat amb la materia impartida 

• portfolio 

• speaking amb/sense conversation assistant 

• deures 

• extra work 
• altres 

•  

A final de curs, durant l’ultima setmana de la tercera avaluació l’alumne, tindrà la 
possibilitat de presentar-se a un examen per pujar nota que inclourà el temari del tot el curs 
i que es comptarà com una quarta avaluació.  

  
En el supòsit que l’alumne obtingui una qualificació amb decimals, si aquests es troben entre 
0,10 i 0,49, la qualificació romandrà igual a no ser que el professor hagi avaluat positivament 
l’esforç del alumne en el seu aprenentatge. Si la qualificació presenta decimals entre 0,50 i 
0,99, l’alumne pot ser avaluat a l’alça o se li poden guardar els decimals i incorporar-los en la 
nota final del curs.  
  
Pel que fa el treball de feina addicional i presentacions a concursos literaris (per exemple Sant 
Jordi etc) i hagi fet un esforç addicional en l’aprenentatge de la llengua anglesa, se li 
contemplarà de forma positiva dins de la avaluació en que el alumne hagi realitzat aquestes 
feines.   
 
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

Recuperació d’avaluacions pendents  
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 En el supòsit de que l’alumne/a no hagi assolit els mínims requerit per la superació de 
dit període, se li donarà una segona possibilitat de fer-ho mitjançant un examen que 
s’anomenarà de recuperació i on l’alumne/a haurà de demostrar que domina el temari treballat 
l’avaluació anterior.  
  
Convocatòria extraordinària 

  
Al mes de juny només podran accedir a aquestes proves tots aquells alumnes que tinguin al 
menys 1 avaluació aprovada. Del contrari hauran d’examinar-se en la seva totalitat en la 
convocatòria extraordinària a final de curs. L’alumne haurà de presentar obligatòriament tots 
els treballs que s’hagin demanat durant l’avaluació o durant el curs o altres tasques de 
preparació pels exàmens i s’haurà de presentar a un examen que contempli tot el contingut 
treballat al llarg del curs.   

 

Matèries pendents de cursos anteriors  
Els alumnes que hagin de recuperar l’assignatura del curs anteriors rebran 

un pla de treball detallat a través d’Educand en el que s’especificarà els continguts que han de 
preparar, així com les dates de les successives convocatòries al llarg del curs actual. 
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