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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. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a AVALUACIÓ 
 

 Starter Unit: Introducing oneself  / Presentacions  
 
Continguts:  
Vocabulari: Apariència, caràcter, roba. Personalitat.  
Morfologia:  Adjectius  
Gramàtica: Els passats, presents, el present perfect i el futur. 
Expressió oral: Descripcions de persones. Demanar i donar informació personal. 
Expressions socials. Expressar gustos i el que no agrada. 
Expressió escrita: Redacció d’una descripció. 

 

 Mòdul 1: People / Gent  
 
Continguts:  
Vocabulari: Apariència, caràcter, roba. Personalitat. Professions. Rutina diària. Phrasal verbs 
amb look. 
Morfologia:  Adjectius a partir de verbs i substantius. 
Comprensió lectora: The Akha Way. 
Gramàtica: Els presents i el present perfect. 
Expressió oral: Descripcions de persones. Demanar i donar informació personal. 
Expressions socials. Expressar gustos i el que no agrada. 
Expressió escrita: Redacció informal d’un correu. 
Currículum: Where did you get that (Biologia). 

         

Mòdul 2:  The environment / El medi ambient 
 
Continguts:  
Vocabulari: El món natural. Tipus d’animals.Problemes medi-ambientals. Phrasal verbs amb 
bring. 
Morfologia:  substantius a partir de verbs. 
Comprensió lectora: Precious water (Ciències de la Terra). 
Gramàtica: Els modal verbs. El futur. 
Comprensió auditiva: Lleons i l’Amazònia. 
Expressió oral: Suggeriments. Estar d’acord i en desacord. Presa de decisions. 
Expressió escrita: Redacció d’un informe amb recomanacions. 
Currículum: Precious water (Ciències de la Terra). 
 
ODS 6. Aigua neta i sanejament 
ODS 7. Energia neta i assequible 

 

 Llibre de lectura, 
Cambridge i 
projectes  
 
 

A foreigner in Britain 
 
Activitats relacionades amb la lectura i activitats de preparació dels 
exàmens oficials de Cambridge (PET, FIRST i Advanced) 
 
El·laboració del projecte 
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2a AVALUACIÓ  
 

Mòdul 3:  Travel and holidays / Viatges i vacances  
 
Continguts:  
Vocabulari: Tipus de vacances. Transport. Serveis i instal·lacions. Phrasal verbs amb come. 
Morfologia:  adjectius amb –ing i -ed. 
Comprensió lectora: The thundering smoke. 
Gramàtica:  Els passats.  
Comprensió auditiva: The thundering smoke .Problemes a les vacances. Una mala 
experiència. Indicant direccions. 
Expressió oral: Expressar la satisfacció, l’empatia, la sorpresa, i l’ incredulitat.  
Expressió escrita: Redacció d’un blog de viatge de vacances. 
ODS 10. Reducció de les desigualtats 

  

Mòdul 4:  Festivals and celebrations / Festivitats i celebracions  
 
Continguts:  
Vocabulari: Festivitats i celebracions.  Celebracions i vacances nacionals. Sentiments. 
Phrasal verbs amb make. 
Morfologia:  adjectius acabant amb –ful i -less. 
Comprensió lectora: The Taar Baal. 
Gramàtica:  Oracions relatives. Defining & non-defining relative clauses. Formes 
comparatives i superlatius. Transformacions de paraules claus. 
Comprensió auditiva: Un festival cultural. Projecció del “Día de los Muertos”. 
Expressió oral: Narrar l’argument d’un llibre o una pel·lícula. Donar la seva opinió. 
Expressió escrita: Redacció d’una descripció d’una celebració. Correcció d’errors de 
redacció. 

 

Llibre de lectura, 
Cambridge i 
projectes  
 
 

The Outsiders 
 
Activitats relacionades amb la lectura i activitats de preparació dels 
exàmens oficials de Cambridge (PET, FIRST i Advanced) 
 
El·laboració del projecte 

 
3a AVALUACIÓ  
 

Mòdul 5: Crime  / Crim   
 
Continguts:  
Vocabulari: Infraccions a la llei.  Crims i càstigs. Phrasal verbs amb break. 
Morfologia:  prefixes per expressar antònims. 
Comprensió lectora: The camera never lies. 
Gramàtica:  La passiva.Oracions relatives de causa i resultat. 
Comprensió auditiva: The camera never lies. Serveis d’emergència. 
Expressió oral: Donar  i respondre a consells. Expressar la seva preocupació. Comparar i 
contrastar. 
Expressió escrita: Resumir un text llarg. 
Currículum:Estadístiques (Mates) 
ODS 15. Pau, justícia i institucions sòlides 
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  Mòdul 6:  Technology  / Tecnologia  
 
Continguts:  
Vocabulari: Materials.  Tecnologia. Phrasal verbs amb be. 
Morfologia:  Verbs a partir d’adjectius. 
Comprensió lectora: The toddler robot. 
Gramàtica:  Els condicionals. Oracions relatives de purpose. Ús del wish.Reported speech. 
Comprensió auditiva: The toddler robot. Internet. 
Expressió oral: Requerir  i oferir ajuda. Contrastar vi especular. 
Expressió escrita: Redactar arguments a favor i en contra. 
Currículum:Culture Spot: Steve Jobs (Informàtica). 
ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures 

 

Llibre de lectura, 
Cambridge i 
projectes  
 
 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
 
Activitats relacionades amb la lectura i activitats de preparació dels 
exàmens oficials de Cambridge (PET, FIRST i Advanced) 
 
El·laboració del projecte 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Criteris d’avaluació 

Bloc 1. Comprensió de textos orals  
Identificar les idees principals, informació rellevant i implicacions generals de textos de 
certa longitud, ben organitzats i amb estructures lingüístiques de certa complexitat, en 
una varietat de llengua estàndard i articulats a velocitat mitjana o normal, que tracten de 
temes tant concrets com abstractes dins el propi camp d'especialització o d'interès en els 
àmbits personal, públic, acadèmic i ocupacional / laboral, sempre que les condicions 
acústiques siguin bones i es puguin confirmar certs detalls.  
Conèixer i saber aplicar les estratègies adequades per a comprendre el sentit general, la 
informació essencial, els punts principals, els detalls rellevants, o informació, idees i 
opinions tant implícites com explícites del text si estan clarament senyalitzades.  
Conèixer amb el suficient detall i saber aplicar adequadament a la comprensió del text 
dels aspectes socioculturals i sociolingüístics relatius a 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, comportament (postures i gestos, expressions facials, ús de la veu, contacte 
visual, proxèmica), i convencions socials (actituds, valors, tabús).  
Distingir tant la funció o funcions comunicatives principals del text com 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 patrons discursius típics pel que fa a la presentació i 
organització de la informació (entre d'altres, el reforç o la recuperació del tema). Distingir 
i aplicar a la comprensió del text oral els significats i funcions específics generalment 
associats a diverses estructures sintàctiques d'ús comú segons el context de 
comunicació (per exemple, una estructura interrogativa per donar una ordre), sentiments 
com la sorpresa, l' interès o la indiferència, sempre que els interlocutors eviten un ús molt 
idiomàtic de la llengua i si no hi ha interferències acústiques. Comprendre, en una 
conversa formal en què participa, en l'àmbit acadèmic o ocupacional, informació 
detallada i punts de vista i opinions sobre temes de la seva especialitat i relatius a 
activitats i procediments quotidians i menys habituals, sempre que pugui plantejar 
preguntes per comprovar que ha comprès el que l' interlocutor ha volgut dir i aconseguir 
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aclariments sobre alguns detalls.  
Comprendre les idees principals i detalls rellevants d'una presentació, xerrada o 
conferència que tracti sobre temes del seu interès o de la seva especialitat, sempre que 
el discurs estiga articulat de manera clara i en llengua estàndard (pe una presentació 
sobre l'organització de la universitat en altres països  
Reconèixer lèxic oral comú i més especialitzat, relacionat amb els propis interessos i 
necessitats en l'àmbit personal, públic, acadèmic i ocupacional / laboral, i expressions i 
modismes d'ús habitual quan es compta amb suport visual o contextual. Discriminar 
patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació d'ús comú i més específics, i reconèixer 
els seus significats i intencions comunicatives expresses així com algunes de caràcter 
implícit (incloent l' interès o la indiferència) 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 
assumptes quotidians o menys habituals, en un registre formal, neutre o informal, 
utilitzant adequadament els recursos de cohesió més comuns, i mostrant un control 
raonable d'expressions, estructures i un lèxic de ús freqüent, tant de caràcter general 
com més específic.  
Conèixer, seleccionar amb atenció, i saber aplicar amb eficàcia, les estratègies 
adequades per a produir textos orals de diversos tipus i de certa longitud, intentant noves 
formulacions i combinacions dins del propi repertori, i corregint els errors (per exemple 
respectant les normes de cortesia més freqüents en els contextos respectius, 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- 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 raonable correcció 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 propis interessos i necessitats en l'àmbit personal, públic, acadèmic i 
ocupacional/laboral, i expressions i modismes d'ús habitual. Reproduir, amb la suficient 
correcció per a ser ben comprès la majoria de les vegades, patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d'entonació de caràcter general, fent un ús conscient dels mateixos 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 pot haver-hi algunes pauses per buscar 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, encara que potser no sempre es faci de 
manera elegant 
                                               Bloc 3. Comprensió de textos escrits 
Identificar les idees principals, informació rellevant i implicacions generals de textos de 
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 propi camp d'especialització o interès, 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 a 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 el 
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suficient 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, 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 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 funcions específics 
generalment associats a diverses estructures sintàctiques d'ús comú segons el context 
de comunicació (per exemple, una estructura interrogativa per donar una ordre). 
Reconèixer lèxic escrit comú i més especialitzat relacionat amb els propis interessos i 
necessitats 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 comuns i menys habituals, així com abreviatures i símbols d'ús comú i més 
específic (per exemple ©, ™). 
 
                                   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 propis interessos o especialitat, fent 
descripcions amb el suficient detall; redactant en paraules pròpies, i organitzant de 
manera coherent, informació i idees extretes de diverses fonts, i justificant les pròpies 
opinions 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. 
Incorporar a la producció del text Escrit a els Coneixements socioculturals i 
sociolingüístics. 
Conèixer, seleccionar i aplicar les estratègies més adequades per a elaborar textos 
escrits d'estructura clara i de certa longitud, pàg. e. 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- 
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 raonable correcció les estructures morfosintàctiques, els patrons discursius i 
els elements de connexió i de cohesió d'ús comú per tal 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 propis interessos i necessitats 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 (pe 
indicacions per acotar informació, com parèntesi o guions), amb correcció en la majoria 
de les ocasions; saber manejar processadors de textos per resoldre, pàg. e., 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.  

b) l’avaluació formativa ens permetrà observar i valorar els progressos i canvis dels 

alumne/as i a més modificar si cal les programacions i metodologies. Aquestes proves, 

de les quals es realitzaran dos en cada període o avaluació, consistiran en una part 

gramatical i en una part d’expressió. 

c) una avaluació sumativa ens donarà informació sobre les capacitats assolides per 

l’alumne/a al final de cada període en què es dividirà el curs. Aquesta avaluació 

sumativa, la qual es durà a terme al final de cada període o avaluació i al començament 

de la següent (recuperació),  representarà un 60 % de la nota final de cada període o 

avaluació. L’altre 40 % de la nota final de l’avaluació s’obtindrà a partir d’un  seguit 

d’activitats avaluables entre les quals exposicions de llibre i les seves posteriors proves, 

jocs de rol, comprensió oral, redaccions, presentacions i activitats adicionals o lliures 

entregades pels alumnes.  

5.ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents 

 En el supòsit de que l’alumne/a no hagi assolit els mínims requerits per la superació de 

dit període, se li donarà una segona possibilitat de fer-ho mitjançant un activitat avaluativa que 

s’anomenarà de recuperació. En aquesta prova l’alumne/a haurà de demostrar, mitjançant la 

realització d’uns exercicis de gramàtica i la producció de redaccions que ha assolit els mínims 

requerits. La nota obtinguda en aquesta prova, será la que constarà al butlletí.  

 
Activitats per a millorar nota  
 

Un alumne té la possibilitat de millorar la seva qualificació cada avaluació realitzant 

l’activitat d’avaluació de recuperació de l’avaluació corresponent. La nota que li queda 

d’aquesta avaluació és la que correspongui a l’activitat d’avaluació. A més, aquesta nota 

contabilitzarà en la següent avaluació, dins del 10% de les activitats realitzades a clase i 

expresisons escrites. 
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Convocatòria extraordinària 

 
Al mes de juny només podran accedir a aquestes proves tots aquells alumnes que tinguin 

almenys 1 avaluació aprovada. Del contrari hauran d’examinar-se en la seva totalitat a la 

convocatòria extraordinària.  

 

 


