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ETAPA ESO 

CURS ESO 1 

ÀREA/MATÈRIA Llengües estrangeres / Anglès S1 

GRUP/GRUPS S1A – S1AB – S1B 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

S 1A Mery Botargues – S1AB Anna Müller – S1B Thierry Rico 

DATA ELABORACIÓ: 26/09/2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
L’ensenyament de 
la llengua estrangera en aquesta etapa tindrà com a finalitat el desenvolupament de 
les següents capacitats:  
  

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); Substantiu
s; 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 superhèroe. Escriure un e-mail...   
  
Expressió oral: Donar i demanar informació personal. Saludar i presentar-se.   
  
Parlar sobre superheroes. Parlar sobre habilitats. Parlar sobre assignatures de classe.  
Comprensió lectora (Reading): Superherois.  
Pronunciació de la /s/, /z/, /iz/.      
  
ODS treballada: 5 Igualtat de gènere  

  

 
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: Descripcions i indicacions    
Comprensió lectora (Reading): Lectura amb els continguts de la unitat  

Pronunciació de la /s/, /z/, /iz/.   
  
ODS treballada: 11 Ciutat i comunitats sostenibles.  

   

 
 

Reading book “Survive” by Helen Brooke /projects & Cambridge:   



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 3  de  5 

 

2a AVALUACIÓ 
 

 Unitat 3:         Round the clock  
  
Continguts:  
  
Vocabulari: Vocabulari sobre activitats diàries  verbs, phrasal verbs  substantius phrases; vocabulari re
lacionat 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/.  
  
ODS treballada: 5 Igualtat de genere.  

 

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/  
  
ODS treballada: 5 Igualtat de genere.  

 

Reading book “Kidnap” by John Scott /projects & Cambridge 

 
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  
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Unitat 6: The animal kingdom   
  

Continguts:  
Vocabulari: Vocabulari relacionat amb els animals, animals; phrases; noms; verbs; adjectius; verbs i pr
eposicions 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.  

 

Reading book Oxford Platform /projects & Cambridge:  

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes  
  
  
L’avaluació de l’alumne serà contínua, formativa i integradora (ESO)  
Contínua: quan el progrés d’un alumne no sigui l’adient, s’establiran mesures de reforç educatiu. 
Aquestes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats, i 
estaran dirigides a garantir l’adquisició de les competències imprescindibles per continuar el procés 
educatiu. Es parlarà amb el SAPP  
Formativa: aportarà a l’alumne informació sobre els seus progressos, les estratègies personals que 
més l’han ajudat, les dificultats que ha trobat i els recursos de què disposa per superar-les.  
Integradora : Es tindràn en compte la consecució dels objectius establerts per a l’etapa i el 
corresponent desenvolupament de les competències des de totes i cadascuna de les matèries.   
  
Els referents per a la comprovació del grau d’adquisició de les competències i l’assoliment dels 
objectius de l’etapa en cada matèria seran els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge de 
l’apartat 5 de la programació didàctica.  
Per l’avaluació de l’alumne es tindràn en compte: les proves avaluatives, proves d’avaluacios, 
projectes, activitats orals i escrites , exposicions, interès de l’alumne per assolir els mínims,  observació 
de l’esforç a l’aula per part del professor...  
  
Avaluació inicial  
  
Es farà una avaluació inicial a l’inici de cur i un reforç (Starter Unit) de continguts realitzats l’any anterior 
per determinar el nivell dels alumnes. 
Es preten valorar el grau de comprensió auditiva, fluïdesa en l'expressió oral, gramàtica per tal que 
el docent pugui establir un punt de partida del curs.   
  

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 aplicación 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. 
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 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:  
El 60 % Proves avaluatives (examens)  
El 40% de la qualificació final en coneixements s’obtindrà:  

 controls  

 activitats o deures puntuades  

 lectura comprensiva i/o lectura oral   

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

 exposicions  

 role-plays  

 projectes  

 llibres de lectura  
  
La qualificació final de les actituds (20%) 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 d’ activitats (seguiment tasques, puntualitat).  

 Rendiment a classe (esforç, constància, regularitat en el treball, deures)  

 participació activa en l’ús de la llengua vehicular  

 demostrar interès per la cultura anglesa i utiltizar la llengua vehicular  
    

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació avaluacions pendents  
Al final de cada avaluació hi haurà una prova avaluativa 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 extraordinària  
  
Es presentaran a la convocatoria extraordinària tots aquells alumnes que no hagin obtingut una mitja 
final de 5 al mes de juny,aquells alumnes s’hauran d' examinar de tota la matèria sobre la 
base dels mínims exigibles.  
La nota final, en el cas d’aprovar la convocatòria extraordinària, 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 materia 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 extraordinària, sobre la base dels mínims exigibles.  

 


