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ETAPA ESO  

CURS Anglès S4  

ÀREA/MATÈRIA Llengües Estrangeres /Anglès 

GRUPS Anglès 4rt A i 4rtB  

PROFESSORS Meritxell Botargues i Thierry Rico   

DATA ELABORACIÓ: 27/09/2021 

 

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: Avaluació inicial 
 

Vocabulari: rutines diaries, activitats del temps lluire, la casa: habitacions i 

mobles, menjar i beure. 
Gramàtica: L’article definit the i indefinit a/an, present simple, pronoms subjectes/ 

pronoms objectes/ adjectius possessius, prepositions de temps, Pronoms 
interrogatius, adverbis de freqüència, preposicions de lloc, a/an-some/any (how) 

much/many- a lot of/lots of- (a) few/ (a) little)- a lot of, lots of 
Expressió escrita: un email describint la rutina diària 

Expressió oral: Descriure rutines, parlar sobre activitats de temps lliure, coses 

que t’agraden i que no, comparar habitacions, decidir el que menges i beus.  
Pronunciació: /s/, /z/ /iz/ 

 
  
Mòdul 1:  Living together      

   

Continguts:  

 Vocabulari: persones del món, apariencia i caracter, families, característiques 

físiques, phrasal verbs BREAK, participis –ing/-ed  

Gramàtica: temps en present: present simple, present continuous, present perfect, 

present perfect continuous, comparatius i superlatius, adverbis de 
freqüència, exclamacións  

Comprensió lectora: The Hadza, una tribu, article cultura ètnica  

Comprensió oral: un programa de radio  

Expressió escrita: escriure sobre una experència, fer un article de opinió utilitzant 

un llenguatge formal, algun d’ells en forma de mail.  

Expressió oral: demanar i donar opinió, comparar imatges, desciure persones, 

presentar una tribu.  

Pronunciació: Intonació en exclamacions.  

  
Pronunciació: stress in compound nouns 
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Mòdul 2: Survival  

  
Continguts:  

  
Vocabulari: accidents, fenoments i desastres naturals i problemes del medi 

ambient, el orològic, phrasal verbs en relació amb desastres 

naturals, questions ambientals.  

Gramàtica: past simple, past continuous, present perfect, used to/would- be 

/get used to  

Comprensió lectora: Houston, we’ve had a problema here! Article fets històrics  

Comprensió oral: Weather forecast, multiple choice  

Expressió escrita: escriure un e-mail narrant experiences, descriure sentiments, 

escriure una historia (sobre un desastre natural)  

Expressió oral:  descriure una foto, saber mostrar interés, 

desconcert, demanar información sobre una experiencia.  

 

 
 

Llibre de lectura:    

 
The boy in the striped pyjama.  

 
Projectes.   

 
Cambridge.  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

2a AVALUACIÓ   
 

  
Mòdul 3:  Work  
 

 Continguts:   

  
Vocabulari: treballs del futur, vocabulari àmbit feina, educació, adjectius qualificatius 

i qualitats i requisits per la feina.  

Gramàtica: temps del futur: will-going to-present simple-present continuous-

future continuous-future perfect, time clauses.  

Comprensió lectora: The Robot professionals, un article ciencia i tecnologia  

Comprensió oral: Monòleg, una narració, una entrevista multiple-choice, note-

taking  

Expressió escrita: Blog descrivint una expedició, escriure una carta semi-formal.  

Expressió oral: un diàleg  

  



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 4  de  10 

 

 
 

Projecte    
  
Continguts:  
  
  

Setting up a business and looking for a job  
  

Projecte sobre el món del treball mitjançant la creació d’una 
empresa- màrqueting-, la búsqueda d’una feina – curriculum,  carta 
de  referència, entrevista a recursos humans,  
Treball individual, en parelles i grupal amb interelació entre 
diferents alumnes d’altres grups.  
 

 

 
 

Mòdul 4: Entertainment  

  
  
Continguts:  

  
Vocabulari: les arts, arts plàstiques, teatre, artesanía, representacions i professions 

relacionades amb l’art, series i programes de TV  

Gramàtica: la passiva, la causativa  

Comprensió lectora: Hand-imal art, article sobre expressió d’art  

Comprensió oral: Un entrevista, un interview en la radio  

Expressió escrita: una biografia, un quiz, un triptic parlant d’un llibre, pel·licula o 

similar  

Expressió oral: parlar i descriure llibres, series, etc.   

 

Llibre de lectura:  

 
The curious case of Benjamin Button. 

 
Cambridge.   

  
  

  
  

  

  
  
 

 

 
 

3a AVALUACIÓ  
 

 
Mòdul 5: Can you help?  

  
Continguts:  

  
Vocabulari: temes globals, el medi ambient, formar adjectives –ed/ing  

Gramàtica: Reported speech, reported statements, preguntes, instruccions, ús dels 

verbs en reported speech  

Comprensió lectora: Earth hour, un article sobre qüestions ambientals  

Comprensió oral: Monologue, dialèg.   
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Expressió escrita: una redacció (for-against essay)  

Expressió oral: fer suggeriments, estar d’acord i desacord, descriure imatges   

Pronunciació: homòfons.  

 

 
 

 
 
Mòdul 6: Don’t be afraid!  

  
Continguts:  

  
Vocabulari: pors i fòbies, llenguatge  corporal, sentiments  

Gramàtica: modals (must, have to, may, might, should, ought to, can, could) i verbs 

de deducció (must, can’t , may/might), direct speech, reported speech, conditionals  

Comprensió lectora: Arachnophobia, un article salut psicològica  

Comprensió oral: radio interview, monoleg  

Expressió escrita: un mail donant consell  

Expressió oral: parlar sobre intel·ligència artificial, pros i contres de lùs dels 

telèfons mòbils, que es fa en el temps lliure, parlar d’ordinadors   

Pronunciació: homòfons.  

 

 

Llibre de lectura: a 
escollir de la 
plataforma digital.  
Cambridge.  
Continguts:  
  

  

 
 
 
 
Preparació exàmen KET, PET, FIRST,   
Actvitats basades en skills amb l’ajuda del language assistant  

  
Mock tests & Activitats de preparació d’exàmens oficials  

 

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 ben estructurats, transmesos de viva veu o 
per mitjans tècnics, i articulats a velocitat lenta o mitjana, en un registre formal, 

informal o neutre, i que versin sobre assumptes quotidians en situacions 
habituals o sobre temes generals o del propi camp d'interès en els àmbits 
personal, públic, educatiu i ocupacional, sempre que les condicions acústiques 

no distorsionin el missatge i es pugui tornar a escoltar el que s'ha dit.  
 

 
Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió 
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del sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals o els 
detalls rellevants del text. 

 
Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i 
sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d'estudi i de treball, 

activitats d'oci, incloses manifestacions artístiques com la música o el cinema), 
condicions de vida (entorn, estructura social), relacions interpersonals (entre 

homes i dones, en el treball, al centre educatiu, en les institucions), i 
convencions socials (costums, tradicions).  
 

Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un 
repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús 

freqüent relatius a l'organització textual (introducció del tema, 
desenvolupament i canvi temàtic, 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, així com els 

seus significats associats (p. i. estructura interrogativa per fer un suggeriment).  
 
Reconèixer lèxic oral d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes 

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i inferir 
del context i del cotexto, amb suport visual, els significats de paraules i 

expressions d'ús menys freqüent o més específic.  
 
Discriminar patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú, i 

reconèixer els significats i intencions comunicatives generals relacionats amb 
els mateixos. 

 
 
 

 

                        Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

Produir textos breus i comprensibles, tant en conversa cara a cara com per 
telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre o informal, amb un 

llenguatge senzill, en els quals es dóna, sol·licita i intercanvia informació sobre 
temes d'importància en la vida quotidiana i assumptes coneguts o d'interès 

personal, educatiu o ocupacional, i es justifiquen breument els motius de 
determinades accions 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 estructures, i l'interlocutor hagi de sol·licitar 
de vegades que se li repeteixi el que s'ha dit.  
 

Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per produir textos 
orals breus i d'estructura simple i clara, utilitzant, entre uns altres, 

procediments com l'adaptació del missatge a patrons de la primera llengua o 
unes altres, o l'ús d'elements lèxics aproximats si no es disposa d'uns altres 
més precisos.  

 
Incorporar a la producció del text oral els coneixements socioculturals i 

sociolingüístics adquirits relatius a estructures socials, relacions interpersonals, 
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patrons de comportament i convencions socials, actuant amb la deguda 
propietat i respectant les normes de cortesia més importants en els contextos 

respectius.  
 
Dur a terme les funcions demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant els 

exponents més comuns d'aquestes funcions i els patrons discursius d'ús més 
freqüent per organitzar el text de manera senzilla, amb la suficient cohesió 

interna i coherència pel que fa al context de comunicació.  
Mostrar control sobre un repertori limitat d'estructures sintàctiques i de cohesió 
d'ús habitual (repetició lèxica, el·lipsi, deixis personal, espacial i temporal, 

juxtaposició, i connectors i marcadors conversacionals freqüents).  
 

Conèixer i utilitzar un repertori lèxic oral suficient per comunicar informació i 
opinions simples i directes en situacions quotidianes i habituals, encara que en 
situacions menys corrents calgui adaptar el missatge. Pronunciar i entonar de 

manera clara i intel·ligible, encara que de vegades resulti evident l'accent 
estranger, o es cometin errors de pronunciació sempre que no interrompin la 

comunicació, i els interlocutors hagin de sol·licitar repeticions de tant en tant.  
 
Saber utilizar  frases curtes, grups de paraules i fórmules per desembolicar-se 

de manera suficient en breus intercanvis en situacions habituals i quotidianes, 
interrompent en ocasions el discurs per buscar 

 expressions, articular paraules menys freqüents i reparar la comunicació en 
situacions menys comunes. Interactuar de manera senzilla en intercanvis 
clarament estructurats, utilitzant fórmules o gestos simples per prendre o cedir 

el torn de paraula, encara que es depengui en gran manera del suport de 
l'interlocutor. 
                            Bloc 3: Comprensió de textos escrits 

Identificar la 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 formal, informal o neutre, que tractin d'assumptes 

quotidians, de temes d'interès o rellevants per als propis estudis i ocupacions, i 
que continguin estructures senzilles i un lèxic d'ús comú.  
 

Conèixer i saber aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió 
del sentit general, la informació essencial, els punts i idees principals o els 

detalls rellevants del text. 
 
Conèixer, i utilitzar per a la comprensió del text, els aspectes socioculturals i 

sociolingüístics relatius a la vida quotidiana (hàbits d'estudi i de treball, 
activitats d'oci, incloses manifestacions artístiques com la música o el cinema), 
condicions de vida (entorn, estructura social), relacions interpersonals (entre 

homes i dones, en el treball, al centre educatiu, en les institucions), i 
convencions socials (costums, tradicions).  

 
Distingir la funció o funcions comunicatives més rellevants del text i un 
repertori dels seus exponents més comuns, així com patrons discursius d'ús 

freqüent relatius a l'organització textual (introducció del tema, 
desenvolupament i canvi temàtic, i tancament textual).  
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Reconèixer, i aplicar a la comprensió del text, els constituents i l'organització 
d'estructures sintàctiques d'ús freqüent en la comunicació escrita, així com els 

seus significats associats (p. i. estructura interrogativa per fer un suggeriment).  
 
Reconèixer lèxic escrit d'ús comú relatiu a assumptes quotidians i a temes 

generals o relacionats amb els propis interessos, estudis i ocupacions, i inferir 
del context i del cotexto, amb suport visual, els significats de paraules i 

expressions d'ús menys freqüent o més específic. 
 
 Reconèixer les principals convencions ortogràfiques, tipogràfiques i de 

puntuació, així com abreviatures i símbols d'ús comú (p. i. , %, ), i els seus 
significats associats. 

 

                                   Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció  

Escriure, en paper o en suport electrònic, textos breus, senzills i d'estructura 
clara sobre temes quotidians o del propi interès, en un registre formal, neutre o 

informal, utilitzant adequadament els recursos bàsics de cohesió, les 
convencions ortogràfiques bàsiques i els signes de puntuació més comunes, 
amb un control raonable d'expressions i estructures senzilles i un lèxic d'ús 

freqüent.  
 

Conèixer i aplicar estratègies adequades per elaborar textos escrits breus i 
d'estructura simple, p. i. copiant formats, fórmules i models convencionals 
propis de cada tipus de text. Incorporar a la producció del text escrit els 

coneixements socioculturals i sociolingüístics adquirits relatius a estructures 
socials, relacions interpersonals, patrons d'actuació, comportament i 

convencions socials, respectant les normes de cortesia més importants en els 
contextos respectius.  
 

Desenvolupar les funcions demandades pel propòsit comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns d'aquestes funcions i els patrons discursius d'ús més 

freqüent per organitzar el text escrit de manera senzilla amb la suficient 
cohesió interna i coherència pel que fa al context de comunicació.  
 

Mostrar control sobre un repertori limitat d'estructures sintàctiques d'ús 
habitual, i emprar per comunicar-se mecanismes senzills el bastant ajustats al 

context i a la intenció comunicativa (repetició lèxica, el·lipsi, deixis personal, 
espacial i temporal, juxtaposició, i connectors i marcadors discursius 
freqüents).  

 
Conèixer i utilitzar un repertori lèxic escrit suficient per comunicar informació, 
opinions i punts de vista breus, simples i directes 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 fer-se comprensible gairebé 
sempre, els signes de puntuació elementals (p. i. punt, coma) i les regles 

ortogràfiques bàsiques (p. i. ús de majúscules i minúscules, o separació de 
paraules al final de línia) en la redacció de textos en suport digital 

 

. 
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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 dels :  
- proves avaluatives (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...)   
- expressió oral (presentació, role-play, videos, podcasts.....)   

- dictats  
Totes aquestes altres activitats avaluables – tret de les proves avaluatives-
 suposaran el 40% de la qualificació de coneixements.  

  
La qualificació final de les actituds s’obtindrà a partir 

de l’avaluació general dels següents aspectes :  
- portar el material de l’assignatura  
- el comportament (capteniment de les normes, atenció, respecte)  

- presentació d’ activitats.  
- rendiment (esforç, constància, regularitat en el treball, deures)  

- participació activa en l’ús de la llengua vehicular  
- demostrar interès per la cultura anglesa   
 

La qualificació final de les actituds (20%) s’obtindrà a partir de l’avaluació general dels 
següents aspectes : 

 
- portar el material de l’assignatura 
- el comportament (capteniment de les normes, atenció, respecte) 

- presentació d’ activitats. 
- rendiment (esforç, constància, regularitat en el treball, deures)  

- participació activa en l’ús de la llengua vehicular  
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- demostrar interès per la cultura anglesa  
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents 

 

Al final de cada avaluació hi haurà un activitat d’avaluació de recuperació per a tots 

aquells alumnes que no hagin assolit els objectius d’aquell  trimestre.  

  

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 extraordinària. 

 

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 matè ria 
sobre la base dels mínims exigibles. 

 

 

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 extraordinària, sobre la base dels mínims 

exigibles. 

 
 

 


