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1. Departament 

1.1. Composició 

El Departament d'Anglès aquest curs es composa de: 

 

PROFESSORES 
   

CÀRRECS CURS, GRUPS 
   

ASSIGNATURES 
   

Maite Rabanal 
 

Coordinació EOIES 
  

3ESO A, 3ESO B, 4 
ESO A, 4ESOB, 4T 
ESO C,1BATX A, 
DES2BATX A 

Anglès  

Joana Bauzà Col.Tractament de 
llengües 

3ESO B, 3PMAR, 
4ESO A (+TUT), 
2BATX B, projectes 
1r ESO. 

Anglès, projectes 

Emma Pintó 
   

coordinació APB, 
coordinació formació,  
   

1ESO C, 1ESO D, 
3ESO A. 
  

Anglès, projectes.
   

Noelia Parra 
   

Cap de departament, 
   

2ESO B 
+PROJECTES 
3ESO, 2BATX A . 
   

Anglès, projectes 
   

Pilar Serra 
   

 
   

1ESO A, 1ESO B, 
1ESO D, 2ESO A, 
2ESO C, 3ESO C, 
3ESO D, DESD 
1BATX A/B. 
   

Anglès 
   

Margalida Massanet   2ESO A, 2ESO B, 
2ESO C, 2PMAR, 
3ESO C, 3ESO D, 4 
ESO C. 

Anglès 

Coloma Ballester  1ESO A, 1ESO B, 
1ESO C, 4ESO B, 
4PRAQ, 1BATX B. 

Anglès  
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1.2. Nivells i Assignatures      

 

DISTRIBUCIÓ DE GRUPS 

 

GRUPS A B C D Programes 

1 ESO Coloma  
Pilar 

Pilar 
Coloma 

Coloma 
Emma 

Pilar 
Emma 

- 

2 ESO Marga 
Pilar 

Marga 
Noelia 

Pilar 
Marga 

- 2 PMAR 
Marga 

3 ESO Emma 
Maite 

Joana 
Maite 

Marga 
Pilar 

Marga 
Pilar 

3 PMAR 
Joana 

4 ESO Joana 
Maite 

Coloma 
Maite 

Marga 
Maite 

- 4 PRAQ 
Coloma 

1 BATX Maite Coloma  - - 

2 BATX Noelia Joana  - - 
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DESDOBLAMENTS 

 

1 BATX A MAITE PILAR div 6a QUINZENAL  

1 BATX B COLOMA PILAR div 6a quinzenal 

2 BATX A Noelia Maite dl 7a setmanal 

2 BATX B  Joana      

1.3. Competències Bàsiques 

      

Contribució de l’àrea de Llengua Estrangera a l’adquisició de les competències bàsiques 

L'aprenentatge d'una llengua estrangera contribueix a l'adquisició de la competència en 

comunicació lingüística de manera directa, completant, enriquint i omplint de nous matisos 

comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. Un aprenentatge de la 

llengua estrangera basat en el desenvolupament d'habilitats comunicatives, contribuirà al 

desenvolupament de la mateixa competència bàsica en el mateix sentit que ho fa la primera 

llengua. 

L'aportació de la llengua estrangera al desenvolupament d'aquesta competència és primordial 

en el discurs oral al adquirir les habilitats d'escoltar, parlar i conversar, una rellevància singular 

en aquesta etapa. Així mateix, l'aprenentatge de la llengua estrangera, millora la competència 

comunicativa general al desenvolupar l'habilitat per expressar-se, oralment i per escrit, utilitzant 

les convencions i el llenguatge apropiat a cada situació, interpretant diferents tipus de discurs 

en contextos i amb funcions diverses. D'altra banda, el reconeixement i l'aprenentatge 

progressiu de regles de funcionament del sistema de la llengua estrangera, a partir de les 

llengües que es coneixen, millorarà l'adquisició d'aquesta competència. 

A partir de l'adquisició del llenguatge, aquest es converteix en vehicle del pensament humà, en 

instrument per a la interpretació i representació de la realitat i en l'eina d'aprenentatge per 

excel·lència. Aquesta matèria contribueix al desenvolupament de la competència per aprendre 

a aprendre ja que augmenta la capacitat lingüística general conferint-li noves potencialitats 

recursos diferents per a la comprensió i expressió, facilitant o completant la capacitat dels 

alumnes per interpretar o representar la realitat i així construir coneixements, formular hipòtesis 

i opinions, expressar i analitzar sentiments i emocions. 

Aquesta matèria és a més un bon vehicle per al desenvolupament de la competència social i 

ciutadana. Les llengües serveixen als parlants per comunicar-se socialment, formen part de la 

cultura comuna de les diferents comunitats i nacions. Però també, en gran mesura, són vehicle 

de comunicació i transmissió cultural, i afavoreixen el respecte, l'interès i la comunicació amb 

parlants d'altres llengües i el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de 

comportament. L'intercanvi d'informació personal ajuda a reforçar la identitat dels interlocutors. 

D'altra banda, en llengua estrangera és especialment rellevant el treball en grup i en parelles i, 
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a través d'aquestes interaccions, s'aprèn a participar, a expressar les idees pròpies i a escoltar 

les dels altres, es desenvolupa l'habilitat per construir diàlegs, negociar significats, prendre 

decisions valorant les aportacions dels companys, aconseguir acords, i, en definitiva, 

s'afavoreix aprendre de i amb els altres. 

Les competències citades estan en l'actualitat en relació directa amb la competència en 

tractament de la informació i competència digital. Les tecnologies de la informació i la 

comunicació ens ofereixen la possibilitat de comunicar-nos en temps real amb qualsevol part 

del món i també l'accés senzill i immediat a un fluix incessant d'informació que creix cada dia. 

El coneixement d'una llengua estrangera facilita l'accés a la informació que es pot trobar en 

aquesta llengua, al temps que ofereix la possibilitat de comunicar-nos utilitzant-la. A més, 

facilita la comunicació personal a través del correu electrònic en intercanvis amb joves d'altres 

llocs, i, el que és més important, crea contextos reals i funcionals de comunicació. Així mateix, 

en la mesura que la llengua estrangera exigeix el contacte amb models lingüístics molt 

diversos, la utilització de recursos digitals per a l'aprenentatge, és inherent a la matèria i aquest 

ús quotidià contribueix directament al desenvolupament d'aquesta competència. 

Aquesta matèria inclou específicament un acostament a manifestacions culturals pròpies de la 

llengua i dels països en els quals es parla i, per tant, contribueix a adquirir la competència 

artística i cultural al propiciar una aproximació a obres o autors que han contribuït a la creació 

artística. Així mateix, l'àrea contribueix al desenvolupament d'aquesta competència si es facilita 

l'expressió d'opinions, gustos i emocions que produeixen diverses manifestacions culturals i 

artístiques i si s'afavoreixen els treballs creatius individuals i en grup, com la realització i 

representació de simulacions i narracions. En definitiva, vehicular en llengua estrangera el 

coneixement i l'apreciació de la diversitat cultural a partir de manifestacions artístiques, 

contribuirà al desenvolupament d'aquesta competència. 

El coneixement d'una llengua estrangera contribueix també a l'adquisició de la competència en 

autonomia i iniciativa personal, en diversos sentits. El currículum fomenta el treball cooperatiu a 

l'aula, el maneig de recursos personals i habilitats socials de col·laboració i negociació, fet que 

suposa posar en funcionament determinats procediments que permeten el desenvolupament 

d'iniciatives i presa de decisions en la planificació, organització i gestió del treball, propiciant 

així l'autonomia i la iniciativa personal. 

Finalment, i malgrat que la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la 

competència matemàtica no s'esmenten específicament en els objectius per a Llengua 

Estrangera, donada la naturalesa dels materials elaborats per impartir aquesta assignatura, es 

poden trobar moltes oportunitats de desenvolupar també aquestes competències. 

 

De manera succinta, i recollint el més significatiu del que estableix el currículum escolar, 

cadascuna d'elles aporta el següent a la formació personal i intel·lectual de l'alumne: 

 

A. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB 

L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESTRANGERA 
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COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 

Suposa la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita i com a 

instrument d'aprenentatge i d'autoregulació del pensament, les emocions i la conducta, pel que 

contribueix, així mateix, a la creació d'una imatge personal positiva i fomenta l es relacions 

constructives amb els altres i amb l'entorn. Aprendre a comunicar-se és, en conseqüència, 

establir llaços amb altres persones, acostar-nos a altres cultures que adquireixen sentit i 

provoquen afecte quan es coneixen. En suma, aquesta competència lingüística és fonamental 

per aprendre a resoldre conflictes i per aprendre a conviure. L'adquisició d'aquesta 

competència suposa el domini de la llengua oral i escrita en múltiples contextos i l'ús funcional 

d’almenys, una llengua estrangera. 

 

L'estudi d'una llengua estrangera contribueix al desenvolupament d'aquesta competència d'una 

manera directa, completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius 

aquesta capacitat comunicativa general. La competència en comunicació lingüística es refereix 

a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, 

interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i 

d'organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta.  

   

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL 

Són les habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació i transformar-la en 

coneixement. Inclou aspectes que van des de l'accés i selecció de la informació fins al seu ús i 

transmissió en diferents suports, incloent la utilització de les tecnologies de la informació i la 

comunicació com un element essencial per informar-se i comunicar-se. L'adquisició d'aquesta 

competència suposa, almenys, utilitzar recursos tecnològics per resoldre problemes de manera 

eficient i tenir una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació que es disposa. 

 

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de comunicar-se en 

temps real amb qualsevol part del món i també l'accés senzill i immediat a un fluix incessant 

d'informació que augmenta cada dia. El coneixement d'una llengua estrangera ofereix la 

possibilitat de comunicar-se utilitzant les noves tecnologies creant contextos reals i funcionals 

de comunicació. Aquesta competència consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, 

processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. 

 

 

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA 

Aquesta competència permet viure en societat, comprendre la realitat social del món en què es 

viu i exercir la ciutadania democràtica en una societat cada vegada més plural. Incorpora 

formes de comportament individual que capaciten a les persones per conviure en societat, 

relacionar-se amb els altres, cooperar, comprometre's i afrontar els conflictes, per això adquirir-
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la suposa ser capaç de posar-se al lloc de l'altre, acceptar les diferències, ser tolerant i 

respectar els valors, les creences, les cultures i la història personal i col·lectiva dels altres. En 

suma, implica comprendre la realitat social que es viu, afrontar els conflictes amb valors ètics i 

exercir els drets i deures ciutadans des d'una actitud solidària i responsable. 

 

Les llengües serveixen als parlants per comunicar-se socialment, però també són vehicle de 

comunicació i transmissió cultural. Aprendre una llengua estrangera implica el coneixement de 

trets i fets culturals vinculats a les diferents comunitats dels seus parlants. 

Aquest fet afavoreix la comprensió de la realitat social que es viu, el respecte, el reconeixement 

i l'acceptació de diferències culturals i de comportament, promou la tolerància i la integració i 

ajuda a comprendre i apreciar tant els trets d'identitat com les diferències. 

  

COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA 

 

Aquesta competència implica conèixer, apreciar, comprendre i valorar críticament diferents 

manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de gaudi i enriquiment personal i 

considerar-les part del patrimoni cultural dels pobles. En definitiva, apreciar i gaudir l'art i altres 

manifestacions culturals, tenir una actitud oberta i receptiva davant la realitat artística plural, 

conservar el patrimoni cultural comú i fomentar la pròpia capacitat creadora. 

 

 Aquesta competència suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents 

manifestacions culturals i artístiques L'aprenentatge d'una llengua estrangera col.labora en el 

desenvolupament d'aquesta competència si els models lingüístics que s'utilitzen contenen, 

encara amb les limitacions d'aquesta etapa, produccions lingüístiques amb component cultural. 

Es tracta, per tant, d'una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se com 

percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la 

cultura. 

 

COMPETÈNCIA PER APRENDRE A APRENDRE 

Aquesta competència suposa, d'una banda, iniciar-se en l'aprenentatge i, per una altra, ser 

capaç de continuar aprenent de manera autònoma, així com buscar respostes que satisfacin 

les exigències del coneixement racional. Així mateix, implica admetre una diversitat de 

respostes possibles davant un mateix problema i trobar motivació per buscar-les des de 

diversos enfocaments metodològics. En suma, implica la gestió de les pròpies capacitats des 

d'una òptica de recerca d'eficàcia i el maneig de recursos i tècniques de treball intel·lectual. 

 

L'aprenentatge d'una llengua estrangera es rendibilitza enormement si s'inclouen continguts 

directament relacionats amb la reflexió sobre el propi aprenentatge, identificant com aprenen 

millor i quines estratègies els fan més eficaços. Això comporta la consciència d'aquelles 
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capacitats que entren en joc en l'aprenentatge com l'atenció, la concentració, la memòria, la 

comprensió, l'expressió lingüística i la motivació de l'èxit entre d'altres. 

 

1.4. Metodologia 

 

La metodologia a l'hora d'impartir la nostra assignatura ha d'ésser de caràcter flexible, és a dir, 

que doni cabuda a l'aplicació de distintes tècniques per a respondre les necessitats i demandes 

de l'alumnat i que millor s’adaptin al professorat. L'equip de professors/as es centrarà en 

l'alumnat com emissor i receptor de missatges orals o escrits, per a això l'alumnat haurà d'estar 

informat de les finalitats perseguides durant el curs. Aquesta emissió d'informació oral i escrita 

per part dels estudiants és la base sobre la qual el professorat pot avaluar contínuament el 

procés individual d’aprenentatge. 

  

El tipus d'activitats que es poden realitzar en un aula d'idiomes contribueix a desenvolupar 

paulatinament l'autonomia de l'alumnat i a obtenir estratègies de comunicació i d'aprenentatge. 

A través de tot tipus d'activitats constructives el professorat actuarà de canal per a la 

consecució d'aprenentatges significatius i que els nous coneixements siguin posats en pràctica. 

Cada professor realitzarà les activitats que millor s’adaptin a cada grup i avaluarà el grau 

d’assoliment dels objectius concrets. 

 

A l' apartat d'activitats es donarà èmfasi a la realització de projectes que, si és procedent, es 

tractaran de forma interdisciplinar amb l'assignatura d'educació plàstica i visual, per a cobrir i 

avaluar la part gràfica. Aquests projectes són produccions escrites per els/les alumnes/as, 

utilitzant uns continguts lingüístics (nous o ja introduïts) que es practiquen de la forma més real 

possible, al tractar sempre de temes connectats amb el seu món i el seu entorn. Aquest 

projectes seran indispensables per aprovar el curs, principalment en els casos d’adaptacions 

curriculars d’alumnat poc regular en l’assistència a classe o sense hàbits d’estudi.  

 

Les aules d'anglès es convertiran en exposicions dels projectes. Es potenciarà l'interès i 

respecte pels treballs realitzats per altres els companys/as, fomentant en tot moment una 

actitud respectuosa i responsable dins l’aula.  

 

L’exposició serà també útil com a model de vocabulari, expressions i de idees de distribució 

espacial als casos de retard en la presentació dels projectes. S'insistirà en la responsabilitat de 

lliurar-los dintre del seu termini, així com a l'hàbit de posar el nom i el curs a cada feina que s’ha 

de lliurar, per fomentar la responsabilitat. Per tal de millorar l’organització d’idees i l’ordre a les 

presentacions, es treballarà la importància tant de la part lingüística com la de l'estètica.  

 

La major part d'aquests treballs seran d'elaboració personal, però també es planificarà la 

realització d'alguns d'ells en grup, per a desenvolupar la col·laboració entre els alumnes/as.  
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En quant a l’ús de TICs, es seguiran les instruccions general d’utilització de l’aula d’informàtica 

al centre i es faran les adaptacions metodològiques pertinents per a la utilització del recursos 

tecnològics corresponent, per al grup usuari i la temporalització prevista a cada activitat. 

S’incorpora la utilització d’un entorn virtual per a la recuperació dels projectes i redaccions de 

l’alumnat pendent i es manté la revista virtual per als grups oportuns. 

 

 

1.5. Materials i Recursos 

 

Materials 

 

El Departament disposa de diccionaris, manuals de gramàtica, llibres de metodologia i material 

de divers tipus (jocs, llibres de lectura, etc) que possibilitarà el muntatge de biblioteques d'aula i 

ens ha servit per a començar a programar les diverses activitats al llarg del curs.  

 

Un altre dels punts a especificar és el nostre ampli concepte del que varem considerar recursos 

didàctics que, al nostre entendre, engloben tot el material en llengua anglesa que es pugui 

aportar a l'aula. Ens referim , per exemple, al Majorca Daily Bulletin per a l'explotació de 

qualque tema d'actualitat d'interès per a l'alumnat, o la presència en l'aula de persones de parla 

anglesa que voluntàriament vulguin promoure la comunicació real de l'alumnat (xerrades, 

col·loquis). També tot tipus de material, sempre dintre dels continguts actitudinals que l'alumnat 

pugui aportar: cançons, revistes especialitzades en temes d'interès, jocs de rol, etc. 

 

S'intentarà crear en l'alumnat l'hàbit de l'ús correcte del diccionari, per a això es procedirà a la 

utilització del diccionari bilingüe, així com una iniciació a l'ús del monolingüe en 4rt d'ESO i, 

molt especialment, en batxillerat.  

  

La distribució llibres de text per als diferents cursos és la següent:  
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ESO - 1r cicle 

NIVELL TÍTOL AUTOR EDITORIAL ANY  ISBN IDIOMA 

1r ESO 

 

  

Way to 

English 1 

Linda 

Marks 

Emily 

Devlin 

Burlington 

 

  

2016 

 

  

Book:  

 978-9963-

51-724-4  

Gramàtica 

i 

vocabulari 

en català 

 WB:  

 978-9963-

51-631-5  

2n ESO 

  

Way to 

English 2 

 

Linda 

Marks 

Emily 

Devlin 

Burlington 2016 

 

Book:  

 978-9963-

51-635-3 

   

Gramàtica 

i 

vocabulari 

en català 

WB:   

 978-9963-

51-637-7 

 Els llibres de lectura seleccionats per el primer cicle són:  

 1er d'ESO : The Ghost Teacher 

 2on d'ESO: Cathy's Dreams 

 

ESO – 2n cicle 

NIVELL TÍTOL AUTOR EDITORIAL ANY ISBN  IDIOMA 

3r ESO Way to 

English 3

  

 

  

Linda 

Marks  

Emili Devlin 

Burlington 

Books 

2016 Book:  

 978-0-19-

484829-9 

   

Gramàtica 

i 

vocabulari 

en català 

WB: 

978-0-19-484831-

2 

4t ESO 

 

  

Way to 

English 4 

Linda 

Marks  

Emili Devlin 

Burlington 

Books 

2016 Book: 

978-0-19-484841-

1 

Gramàtica 

i 

vocabulari 

en català 

 WB: 978-0-19-

484843-5 
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 Els llibres de lectura seleccionats per el segon cicle són: 

 3er d'ESO: The Ghost Ship  

4rt d'ESO: A Channel to the Future 

 

 

NIVELL TÍTOL AUTOR EDITORIA

L 

ANY ISBN IDIOMA 

2n 

PMAR 

 

  

Key revision 

2  

David 

Spencer 

Macmillan 

 

2007 

 

  

Book:  

 978023

0023963  

Edició 

 c

atalana

  

3r PMAR Key Revision 

3 

David 

Spencer 

Macmillan 2008 

 

Book. 

978023002402

1 

Edició 

 c

atalana 

4t PRAQ Key Revision 

4 

David 

Spencer 

Macmillan 2008 Book 

978-

0230024083 

Edició 

Catalana 

Diccionari recomanat ESO: Oxford Pocket Dictionary 

Gramàtica recomanada ESO: Gramàtica Oxford. ESO. OUP. 2005 

 

BATXILLERAT 

NIVELL

  

TÍTOL AUTOR EDITORIAL ANY ISBN IDIOMA

  

1r 

 Bat

xillerat  

English file 

intermediate 

  

Christina 

Latham-  

Koenig 

Clive 

Oxenden 

  

Oxford 

 Unive

rsity Press 

2013 

  

Book +wb pack 

978-0194519908 

Gramàtica i 

vocabulari 

monolingüe

  

2n Over to You Paul Oxford 2013 Book:  978-0-19- Gramàtica i 
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 Bat

xillerat 

Level 2  Kell

y, Bess 

Bradfield 

 Unive

rsity Press 

  432676-6  vocabulari 

monolingüe 

  WB:  978-0-19-

432666-7  

Els llibres de lectura seleccionats per a 1r de Batxillerat és: Dadddy-long-legs. Ed Burlington. 

 

1.6. Activitats Complementàries 

 

Aquest any el departament ha plantejat les següents activitats per fer amb els alumnes d'ESO. 

 

● 1r i 2n ESO: activitat cultural: ponent nadiu per gentilesa de l’editorial Burlington dia 31 

de Maig al 3r trimestre.  

● 2n ESO: sortides juntament amb alemany i francès per entrevistar turistes al carrer. all 

3r trimestre o finals del 2n. 

● 4t ESO rutes culturals per Palma en anglès. 

 

 

1.7. Relacions amb altres departaments 

 

● Departament de música: a 1r d’ESO es cursa una hora setmanal de la matèria en 

anglès.  

● Departament de Matemàtiques: a 2n d’ESO es cursa una hora setmanal de la matèria 

en anglès. 

● Departament d’Educació Fisica: a 3r d’ESO es cursa una hora setmanal de la matèria 

en anglès. 

● Departament d'orientació: treballam conjuntament les necessitats dels alumnes NEE, 

NESE, PMAR i PRAQ.  
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2. Continguts 

2.1. NIVELL – 1r ESO- Assignatura: ANGLÈS 

2.1.1. Objectius 

 
L’ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa té els objectius següents: 
 
1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions 
comunicatives variades. 
2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar destreses 
comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell d’autonomia i 
correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la correcta interacció amb els altres. 
3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n informació 
general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació, d’enriquiment personal i 
de coneixement d’altres cultures. 
4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb 
recursos adequats de cohesió i coherència. 
5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, 
estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 
6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la realització de 
tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular dins l’aula. 
7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir els 
coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a l’estudi de la llengua 
estrangera. 
8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a l’abast, 
com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc. 
9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a instrument 
d’accés a la informació i com a eina 
d’aprenentatge de continguts diversos. 
10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua 
estrangera. 
11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicació i 
entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses evitant qualsevol tipus de 
discriminació. 
12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la pròpia 
capacitat d’aprenentatge 

2.1.2. Continguts 

 

Bloc 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 
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— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 

de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 

vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 

restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o les idees principals i l’estructura 

bàsica. 

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura de discurs 

adequats a cada cas. 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo adequadament i ajustant-se, 

si escau, als models i les fórmules de cada tipus de text. 
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— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüístics 

o paratextuals: 

Lingüístics 

— Modificar paraules de significat semblant. 

— Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals 

— Demanar ajuda. 

— Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el significat. 

— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxèmica). 

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 

de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 

vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 

restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 
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Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de fer 

eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.). 

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un diccionari o 

gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.). 
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Execució 

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i a les fórmules de cada tipus de 

text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 
 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

Getting 
STARTED 

Cardinal numbers, 
Shool items, colours, 
family, parts of the 
body, months, days 
Ordinal numbers 

Subject and possessive 
pronouns 
possessive adjectives 
saxon Genitive 
this, that, these, those 
Wh- questions 

 
A description of my 
family 

1  They are Adjectives of to be / have got Description of a 
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famous + 
2   At home 

description and 
personality 
Household items 

There is / there are 
articles and quantifiers 

person and a place 
    

7  it’s a 
celebration! 

Food 
Adjectives of opinion 

There was / there were 
was / were 

A description of an 
event 

 Project 1 

2 3   Teens Today Activites 
Routines 

Present Simple An email 
introducing yourself 

4  Great 
Holidays 

Geographical features 
Clothing 

Present continuous 
Pr Simpl / Pr cont. 

A photo description 

READER:The Ghost Teacher 

Project 2 

 
 

3 

5  All About 
Sport 

Sport, sport venues 
and equipment 

Modals : Can, must, should A description of a 
sport 

8  Changing the 
World 

Achievements 
Jobs 

Past Simple A biography 

 Project 3 

 

2.1.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

Primer trimestre:  Segon trimestre: Tercer    trimestre: 

 Getting started 
 Unit 1+2: They’re 

famous!, At Home 
            Unit 7: It’s a celebration! 

 Unit 3: Teens Today 
 Unit 4: Great Holidays 

 Unit 5: All about Sport  
 Unit 8: Changing the 

world  

Project 1 Project 2 Project 3 

 
      

 

● El llibre de lectura: The Ghost Teacher es pot treballar a qualsevol de les avaluacions 

2.2. NIVELL: 2n ESO – Assignatura: ANGLÈS 

2.2.1. Objectius 

 

L’ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa té els objectius següents: 
 
1. Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions 
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comunicatives variades. 
2. Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar destreses 
comunicatives, dins i fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell d’autonomia i 
correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la correcta interacció amb els altres. 
3. Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n informació 
general i específica, i també utilitzar la lectura com a font d’informació, d’enriquiment personal i 
de coneixement d’altres cultures. 
4. Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb 
recursos adequats de cohesió i coherència. 
5. Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, 
estructures i funcions) en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 
6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la realització de 
tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular dins l’aula. 
7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir els 
coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a l’estudi de la llengua 
estrangera. 
8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a l’abast, 
com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc. 
9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a instrument 
d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos. 
10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua 
estrangera. 
11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicació i 
entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses evitant qualsevol tipus de 
discriminació. 
12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la pròpia 
capacitat d’aprenentatge. 
 

2.2.2. Continguts 

 

Bloc 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 
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Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 

de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 

vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 

restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o les idees principals i l’estructura 

bàsica. 

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura de discurs 

adequats a cada cas. 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo adequadament i ajustant-se, 

si escau, als models i les fórmules de cada tipus de text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüístics 

o paratextuals: 

Lingüístics 

— Modificar paraules de significat semblant. 
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— Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals 

— Demanar ajuda. 

— Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el significat. 

— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxèmica). 

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 

de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 

vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 

restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 
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Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de fer 

eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.). 

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un diccionari o 

gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.). 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i a les fórmules de cada tipus de 

text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 
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Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 
CONTINGUTS - CURS 2018/19 -2º ESO – Way to English 2 

 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

Getting 
STARTED 

adjectives, the 
house, animals, 
places arount town, 
sport 

possessives, saxon 
genitive; to be/have got; 
present simple and 
continuous 

 
Personal 
Introduction 

1  at school school activities present simple/continuous - 
contrast 
There is/there aer; articles 
and quantifiers 

A photo description 

2  In the news verbs and life events past simple/ used to A biography 

                                                                          project 1 

 
2 

3   seeing the 
world 

adjectives and 
geography 

comparison of adjectives  A report about a 
travel destination 
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4  it’s a crime crime and people past continuous/simple A personal profile, 
linking words 

READER: Cathy’s Dream - Voluntary 

                                                                          project 2 

 
3 

5   Going Green transport and verbs future tenses, first and 
second conditionals 

Predictions 

6   Living your 
life 

nutrition and fitness present perfect simple a review of a TV 
programme 

9   Healthy 
choices 

fashion and 
adjectives 

modal A news report 

                                                                        project 3 

 

 

2.2.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

 

Primer trimestre:  Segon trimestre: Tercer  trimestre: 

 Getting started 
 Unit 1: At School 
 Unit 2: In the News 

 Unit 3:  Seeing the 
World 

 Unit 5: It’s a Crime 
  

Unit 6: Going Green 
Unit 7: Living Your Life 

Project 1 Project 2 Project 3 

 

● El llibre de lectura: Cathy's Dreams es pot treballar a qualsevol de les avaluacions. 

2.3. NIVELL: 3r ESO – Assignatura: ANGLÈS 

2.3.1. Objectius 

1. Comprendre la informació global i/o específica de missatges orals i escrits en llengua 

estrangera, en diverses situacions habituals de comunicació, emesos directament per 

parlants o mitjans de comunicació. 

2. Utilitzar la llengua estrangera en les situacions habituals de comunicació de forma 

creativa, emprant els recursos lingüístics i no lingüístics per aconseguir que aquesta 

sigui fluida i satisfactòria. 

3. Llegir, de forma comprensiva i autònoma, textos adequats a les capacitats i els 

interessos de l’alumnat, amb finalitats diverses, valorant la seva importància com a font 
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d’informació i de gaudi, i com a mitjà d’accés a altres cultures i formes de vida distintes 

de la pròpia. 

4. Reflexionar sobre el funcionament del sistema lingüístic i comunicatiu, tant de la llengua 

pròpia com de la llengua estrangera, com a element facilitador i regulador de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera, i per millorar les produccions pròpies. 

5. Reconèixer la importància que té el coneixement de la llengua estrangera com a mitjà 

per accedir a altres cultures, a altres persones i poder contribuir a una millor entesa 

internacional en un món multicultural. 

6. Adoptar una actitud receptiva i crítica envers la informació procedent de la cultura que la 

llengua estrangera transmet, per eliminar els prejudicis i els estereotips sexistes, 

racistes, classistes, etc. 

7. Relacionar-se amb altres persones, tenint en compte les regles pròpies de l’intercanvi 

comunicatiu i adoptant actituds de cooperació i solidaritat. 

8. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom a partir de l’experiència prèvia en la 

llengua pròpia i les altres llengües del currículum, fent ús de fonts d’informació de caire 

divers (diccionaris, materials multimèdia...) que afavoreixin l’autonomia de 

l’aprenentatge. 

9. Assolir un control gradual del propi procés d’aprenentatge a partir de l’anàlisi i l'auto 

observació, amb la intenció d’incorporar millores que contribueixin a l’èxit en les tasques 

que es duguin a terme. 

 

2.3.2. Continguts 

Bloc 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’ hipótesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 
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— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 

de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 

vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 

restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o les idees principals i l’estructura 

bàsica. 

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura de discurs 

adequats a cada cas. 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo adequadament i ajustant-se, 

si escau, als models i les fórmules de cada tipus de text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüístics 

o paratextuals: 

Lingüístics 

— Modificar paraules de significat semblant. 

— Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals 

— Demanar ajuda. 

— Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el significat. 
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— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxèmica). 

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 

de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 

vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 

restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 
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— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de fer 

eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.). 

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un diccionari o 

gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.). 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i a les fórmules de cada tipus de 

text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 
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— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 

avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

CONTINGUTS - CURS 2018/19 - 3r ESO – Way to English 3 
 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

Getting 
STARTED 

Geographical 
Features, Jobs, 
Weather, Vehicles... 

There is/are, was/were 
Comparison Adjectives & 
Adv 
Present Simple & 
Continuous 

 
Personal 
Introduction 

1  What a 
Journey 

Journeys & Feelings Past Simple / used to 
Past Contrast 

Narrative 

2  Achievements Achievements  Present Perfect 
Present Perfect vs Past 
Simple 

News Article 

 
2 

3   Holiday Time Travel Future Tenses Plans. Email format 

4  Home and 
Away 

Town elements Conditional Tenses Place description 

READER: The Ghost Ship 

 
3 

5   A Plate of 
Food 

Food & Cooking Relative Pronouns Restaurant Review 

6    Being a Social Life & Modal Verbs Asking for & giving 
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Friend Friendship 
Personality 
adjectives 

advice 

9   Animal Planet Body Parts & Nature (Reported Speech) Animal report 

 
PROJECTE EN ANGLÈS 
 
A aquest nivell durant aquest curs, tots els alumnes faran un projecte trimestral que contarà un 
30% de la nota final del curs a la darrera avaluació a l’àrea d’anglès. 

 
 

1. -Situar els països 
del món que tenen 
la llengua anglesa 
com a llengua 
vehicular. 
- Classificar aquests 
països per 
continents. 
- Identificar què és 
una llengua franca i 
debatre sobre la 
seva utilitat. 
 

2. -Fer-se preguntes sobre 
una temàtica que   cridi 
l’atenció als alumnes sobre 
les ciutats:  
     -Sintetitzar informació a 
partir de fonts fiables. 
     - Representar 
visualment la informació. 

3. - Comprendre textos 
escrits en llengua anglesa 

- Produir textos en 
llengua anglesa 

- Comprendre textos 
orals en llengua 
anglesa 

- Produir textos orals 
en llengua anglesa. 

 

2.3.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

 

Primer trimestre:  Segon trimestre: Tercer  trimestre: 

 Getting Started      
 Unit 1:  What a Journey 
 Unit 3: Holiday Time 

 Unit 2: Achievements 
 Unit 5: A Plate of Food  

 Unit 4: Home and Away 
 Unit 6: Being a Friend   

 
 

2.4. NIVELL: 4t ESO – Assignatura: ANGLÈS 

2.4.1. Objectius 

Quart curs 
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BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Continguts 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 
detalls rellevants). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 
significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 
de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 
vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 
de la informació i la comunicació. 
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Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 
BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

Continguts 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o les idees principals i l’estructura 
bàsica. 

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura de discurs 
adequats a cada cas. 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo adequadament i ajustant-se, 
si escau, als models i fórmules de cada tipus de text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 
concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüístics 
o paratextuals: 

Lingüístics 

— Modificar paraules de significat semblant. 

— Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals 

— Demanar ajuda. 

— Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el significat. 

— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions facials, postures, 
contacte visual o corporal, proxèmica). 

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 
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— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 
de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 
vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 
de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Continguts 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 
detalls rellevants). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 
significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 
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— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 
viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 
alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 
tecnologies de l'informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

Continguts 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de fer 
eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.). 

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un diccionari o 
gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.). 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i a les fórmules de cada tipus de 
text. 
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— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 
concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 

— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 

— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 
viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 
alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 
tecnologies de l'informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

RESUM DE CONTINGUTS 4T ESO 
 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

Getting STARTED Town Elements, 
Adjective revision, 
Food & Nutrients, 
Animal parts... 

Present Contrast 
Past Contrast  
Comparison Adjectives & 
Adv 

 
Personal Intro 

1  Taking risks  Risks & Dangers Future Tenses Person Description 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 37 de 135 

 

Personality Adjectives Future Perfect & 
Continuous 

    Admire / Hate 

2  Kings and 
Queens 

Royalty 
Cinema & TV 

Relative Clauses TV (online) Series 
Review 

2 3   It's a Mystery  Mysteries 
Natural Phenomena 

Past Simple / used to 
Present Perfect vs Past 
Simple 
Past Perfect 

Narrative 
-sequence 
connectors- 
    Include Place 
description 

4  Living together Social life & City Conditional Clauses Cover letter 
- formal letter layout- 

READER: Channel to the Future 

 
 
3 

5  Made for you  Marketing & Shopping Passive Voice Opinion Essay 
     Pollution 

6  Saving Our Planet Environment & 
Recycling 

Reported Speech Reported Interview 
      Environmental 
issues 

7   Be healthy Body organs 
Illnesses 

Modal verbs - Oral presentation 

9   Bridge to the 
Future 

Vocabulary Review Tenses Review - Optional 

 
 

2.5. NIVELL:2n i 3r PMAR  

2.5.1. Objectius 

1. Llegir de forma comprensiva i autònoma.  

2. Saludar, presentar-se i intercanviar informació personal. 

3. Demanar dades personals com ara el nom, l’adreça, el número de telèfon, la 

nacionalitat i  

4. el país d'origen.  

5. Utilitzar correctament les nocions bàsiques de gramàtica.  

6. Pronunciar correctament textos senzills en anglès 

7. Escoltar de forma comprensiva textos senzills en anglès. 

2.5.2. Continguts 

Els continguts es presenten agrupats en blocs en relació amb tres eixos que tenen 

característiques i necessitats específiques pel que fa al procés d’ensenyament i aprenentatge: 

● la capacitat lingüística 

○ bloc 1: Escoltar, parlar i conversar  
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○ bloc 2: Llegir i escriure 

● els elements constitutius del sistema lingüístic, el funcionament i les seves relacions  

○ bloc 3: Coneixement de la llengua i el seu ús 

● la dimensió social i cultural de la llengua estrangera  

○ bloc 4: Aspectes socioculturals i consciència intercultural  

 

Bloc 1: Escoltar, parlar i conversar 

En aquesta etapa es dóna una importància rellevant a la comunicació oral. Per això el primer 

bloc es centra a desenvolupar aquesta capacitat de l’alumnat i incideix en la importància que el 

model lingüístic de referència oral provingui d’un cert nombre variat de parlants per tal de 

recollir, en la mesura que sigui possible, les variacions i els matisos. Per això, hi ha una forta 

presència en el currículum de l’ús dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies 

de la informació i la comunicació.  

 

Bloc 2: Llegir i escriure 

Aquest bloc incorpora també els procediments que calen per desenvolupar la competència 

discursiva en l’ús escrit.  

 

Bloc 3: Coneixement de la llengua i el seu ús 

Aquest bloc està dividit en dos subapartats: 

1. Reflexió sobre l’ús de la llengua en els processos de comunicació. 

2. Reflexió sobre l’aprenentatge.  

Els elements del sistema lingüístic, el funcionament i les seves relacions s’inclouen en aquest 

bloc, que té com a objectiu l’elaboració d’un sistema conceptual cada cop més complex sobre 

el funcionament de la llengua mitjançant l’observació de les manifestacions orals i escrites de la 

llengua que s’està aprenent i el seu ús en situacions de comunicació. El punt de partida seran 

les situacions d’ús que afavoreixin l’adquisició de regles de funcionament de la llengua i que 

permetin que els/les alumnes determinin quins elements de la llengua estrangera es comporten 

com a les llengües que coneixen i quines estratègies els/les ajuden a progressar en els seus 

aprenentatges, de manera que desenvolupin confiança en les seves capacitats. 

 

Bloc 4: Aspectes socioculturals i consciència intercultural  

Els continguts d’aquest bloc contribueixen a fer que l’alumnat conegui els costums, les formes 

de relació social, els trets i les particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera i 

en definitiva, permeten conèixer formes de vida diferents. Aquest coneixement promourà la 

tolerància i l’acceptació, augmentarà l’interès per les diferents realitats socials i culturals i 

facilitarà la comunicació.  

 

Bloc 1. Escoltar, parlar I conversar  



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 39 de 135 

 

1. Audició i comprensió de missatges orals breus relacionats amb les activitats de l’aula: 

les presentacions personals, les dades personals relacionades amb les professions, les 

nacionalitats i els països, la presentació de coses i de la família, les descripcions de 

persones i animals, els allotjaments, els gustos i preferències, els hàbits i rutines, els 

suggeriments, les possibilitats i habilitats, els aniversaris i les accions en curs.  

2. Ús d’estratègies bàsiques per comprendre els missatges orals: context verbal i no 

verbal, coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, etc.  

3. Producció de textos orals curts sobre les presentacions de persones i d’objectes, el fet 

de facilitar dades com l’adreça i el número de telèfon, sobre els països i les 

nacionalitats, les professions, els dies de la setmana i les rutines, la família, 

l’allotjament, la ubicació d’objectes en una botiga, les descripcions d’objectes, persones 

i animals, les hores i la freqüència amb què es fan algunes activitats, els gustos i 

preferències, habilitats i possibilitats, els mesos de l’any i accions en curs, amb una 

pronunciació adequada.  

4. Participació en converses i simulacions breus i senzilles, en parella o en grup, dins l’aula 

sobre les presentacions i les salutacions, la sol·licitud de dades personals, sobre les 

nacionalitats i els països, les professions, les presentacions d’objectes, la família, les 

descripcions de persones, coses i animals, l’allotjament, els gustos i preferències, les 

rutines i hàbits, els suggeriments, les habilitats i possibilitats, els aniversaris i les accions 

en curs. 

5. Utilització de respostes adequades a les informacions requerides pel professorat i pels 

companys/es en les activitats a l’aula.  

6. Desenvolupament d’estratègies per superar les interrupcions que es poden produir 

durant la comunicació. 

 

Bloc 2. Llegir I escriure  

1. Comprensió d’instruccions bàsiques per resoldre activitats correctament.  

2. Comprensió de la informació general i específica de diferents textos, en suport paper o 

digital, autèntics o adaptats sobre anuncis per buscar feina o una casa, un correu 

electrònic, un diari i diversos textos sobre gent famosa, sobre un adolescent i la seva 

família, sobre la rutina diària d’un jove, sobre uns grans magatzems britànics i sobre un 

esport popular. 

3. Identificació d’aspectes interessants sobre la cultura britànica o d’altres països de parla 

anglesa als textos de la secció Did You Know? al final de les pàgines de repàs. 

4. Iniciativa per llegir amb certa autonomia textos adequats a l’edat, els interessos i el 

nivell de competència. 

5. Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text amb 

l’ajuda d’elements textuals i no textuals, dels coneixements previs i de la inferència de 

significats pel context, per la comparació de paraules o frases similars a les llengües 

que coneixen.  
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6. Reconeixement d’algunes característiques i convencions del llenguatge escrit (anuncis i 

correus electrònics) i diferències amb les del llenguatge oral.  

7. Desenvolupament de l’expressió escrita de forma guiada, completant o modificant 

frases, i paràgrafs senzills. 

8. Composició de textos curts a partir de models sobre la descripció d’un personatge 

famós, sobre casa seva i sobre accions que estan passant en un moment determinat. 

9. Ús de les regles bàsiques d’ortografia i puntuació. Reconeixement de la importància que 

tenen en la comunicació escrita.  

10. Interès per la presentació acurada dels textos escrits en suport paper i digital. 

 

Bloc 3. Coneixement de la llengua I el seu ús 

1. Reflexió sobre l’ús de la llengua en els processos de comunicació:  

a. Comprensió del funcionament dels elements morfològics bàsics en la 

comunicació: substantiu, verb, adjectiu, preposició, adverbi, etc.  

b. Comprensió i ús d’expressions comuns, de frases fetes i del lèxic relatiu a les 

situacions de comunicació que es tracten: les salutacions i les presentacions, els 

nombres del 0-100, els objectes de l’aula, els països i les nacionalitats, les 

professions, els dies de la setmana, la família, els colors, les parts del cos, els 

adjectius, els animals de companyia, les habitacions de la casa, el mobiliari, els 

adjectius numerals ordinals del 1r al 12è, les hores, activitats que expressen 

hàbits i rutines, els àpats, els verbs, els mesos de l’any i els llocs d’una ciutat.  

c. Comprensió i ús en la comunicació de les estructures i funcions bàsiques 

relacionades amb les situacions quotidianes més comuns. 

d. Reconeixement i producció dels patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació 

de paraules i frases en la comunicació 

e. Reconeixement i aplicació en la comunicació de claus sociolingüístiques 

bàsiques relatives a aspectes com el grau de formalitat o cortesia, entre d’altres.  

f. Reconeixement i ús en la comunicació dels elements bàsics d’estructuració i 

control del discurs en funció del tipus de text. 

2. Reflexió sobre l’aprenentatge: 

a. Aplicació d’estratègies bàsiques per organitzar, adquirir, recordar i utilitzar el 

lèxic. 

b. Reflexió sobre l’ús i el significat de les formes gramaticals adequades a diverses 

intencions comunicatives.  

c. Participació de l’alumnat en la planificació del seu propi procés d’aprenentatge 

mitjançant l’ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció.  

d. Acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva per 

superar-ho.  

e. Organització del treball personal com a estratègia per progressar en 

l’aprenentatge.  
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f. Interès per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de 

l’aula i a l’exterior de l’entorn educatiu.  

g. Participació en activitats i treballs en grup.  

h. Confiança i iniciativa per expressar-se en públic i per escrit.  

i. Transferència de les estratègies adquirides en l’aprenentatge de les llengües 

maternes, en el cas de famílies plurilingües, i de llengües oficials a la nostra 

comunitat. 

 

Bloc 4. Aspectes socioculturals I consciència intercultural  

1. Reconeixement i valoració de la llengua estrangera com a instrument de comunicació a 

l’aula i amb persones d’altres cultures.  

2. Identificació i interpretació dels costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres 

països i cultures on es parla la llengua estrangera.  

3. Ús de fórmules de cortesia adequades en els intercanvis socials.  

4. Coneixement d’alguns fets històrics i aspectes geogràfics dels països on es parla la 

llengua estrangera. Obtenció d’aquesta informació a través de diferents mitjans.  

5. Valoració de l’enriquiment personal que suposa la relació amb persones que pertanyen 

a altres cultures. Comparació i contrast entre la cultura pròpia i la transmesa per la 

llengua estrangera per tal d’afavorir la valoració crítica de la pròpia i l’acceptació i el 

respecte a l’aliena. 

 

RESUM DE CONTINGUTS2º PMAR – Key Revision 

 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

 

Good Work jobs and places of 
work 

Present  simple; to be/have 
got/ adverbs of frequency 

A biography 

TV Today TV programmes and 
feelings 

Present continuous ; 
comparative and superlative 
adjectives 

A photo description 

                                                                              project 1 

 
2 

3. Home 
computers 

computers and free-
time activities 

There is / there are; articles 
and quantifiers 

My hobbies 

4. Unusual 
accidents 

health problems and 
health products 

Past simple A story at the doctor 

                                                                              project 2  

 
3 

5. Island 
adventure 

types of transport Past continuous What happened in 
my island 
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6. Festival Fun festival activities Be going to and future 
tenses 

Tell me about the 
party: report 

                                                                              project 3  

 
 

 

2.5.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 - 2n PMAR 
 

Primer trimestre:  Segon trimestre: Tercer  trimestre: 

Unit 1: Good work 
Unit 2: TV today 

Unit 3: Home computers  
Unit 4: Unusual accidents 

Unit 5: Island adventure 
Unit 6: Festival fun   

Project 1 Project 2 Project 3 

 
CONTINGUTS 3R PMAR - Key Revision 
 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

1 Active 
Teenagers 

The senses  
Sense verbs  
Word-building:  
Adjective suffixes 

Tense review:  
Present and past tenses 
Future forms 

 
Writing a report 

2 Good Times Celebrations and 
festivals language 
Word-building:  
Compounds nouns 

 
Relative clauses and 
relative pronouns 

An  opinion essay (1) 
Linkers of reason and 
result 

2 3   Sports 
stadium 

Crime and Justice 
Idioms  
Word-building:  
Noun suffixes 

Modal verbs and modal 
perfects 

A 'for and against' 
essay 
Linkers of addition 
and contrast 

4  Mountain top Style 
Clothing  
Word-building:  
Adjective + 
prepositions 

The passive 
The causative 

Writing a description  
Adjective Order 

 
 

3 

5  Money 
matters 

Values 
Phrasal verbs and 
synonyms 
Word-building:  
Negative prefixes 

Conditionals 
Mixed conditionals 

A formal correu 
electrònic or letter 
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6  Music mania Food  
Word-building:  
-ing form/ to infinitive 

Reported Speech 
reporting verbs 

An informal email or 
letter 

 

2.5.3. Unitats i Desenvolupament Temporal  3r PMAR 

 

Primer trimestre:  Segon trimestre: Tercer  trimestre: 

Unit 1: Active teenagers 
Unit 2: Good times 

Unit 3: Sports Stadium 
Unit 4: Mountain Top 

Unit 5: Money Matters 
 Unit 6 Music mania  
  

Project 1 Project 2 Project 3 

 

2.6. NIVELL: 4t ESO PRAQ 

2.6.1. Objectius 
L'ensenyament de la Llengua estrangera en aquest nivell tindrà els següents 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 manera 
comprensible, adequada i amb cert nivell d'autonomia. 

3. Llegir i comprendre textos diversos d'un nivell adequat a les capacitats i interessos de 
l'alumnat amb la finalitat d'extreure informació general i específica, i utilitzar la lectura 
com a font de plaer i d'enriquiment personal. 

4. Escriure textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes 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 adquirides en altres llengües. 

7. Utilitzar estratègies d'aprenentatge i tots els mitjans al seu 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 instrument d'accés a la informació i com eina 
d'aprenentatge de continguts diversos. 

9. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general, com a mitjà de comunicació i 
entesa entre persones de procedències, llengües i cultures diverses evitant qualsevol 
mena 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. 

11. Reconèixer els lligams entre la llengua estrangera que se estudia i les llengües i la 
cultura de les Illes Balears 
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12. . Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la pròpia 
capacitat d’aprenentatge. 

 

2.6.2. Continguts 
Els continguts es presenten agrupats en blocs en relació amb tres eixos que tenen 
característiques i necessitats específiques pel que fa al procés d’ensenyament i aprenentatge: 

● la capacitat lingüística 
o bloc 1: Escoltar, parlar i conversar  
o bloc 2: Llegir i escriure 

● els elements constitutius del sistema lingüístic, el funcionament i les seves relacions  
o bloc 3: Coneixement de la llengua i el seu ús 

● la dimensió social i cultural de la llengua estrangera  
o bloc 4: Aspectes socioculturals i consciència intercultural  

 
 
 
BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 
 
Estratègies de comprensió: 
— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 
— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 
— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 
detalls rellevants). 
— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 
— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 
significatius, lingüístics i paralingüístics. 
— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 
 
Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 
 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 
— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 
— Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 
— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 
Estructures sintacticodiscursives. 
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Lèxic oral d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; activitats 
de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; viatges i 
vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; tecnologies 
de la informació i la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació 
 
 

Estructures sintacticodiscursives. 

 — Expressió de relacions lògiques: conjunció (not only…but also; both…and); disjunció (or); 
oposició/concessió ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalitat (to- 
infinitive; for); comparació (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 
highest in the world); resultat (so; so that); condició (if; unless); estil indirecte (reported 
information, offers, suggestions and commands). 
— Relacions temporals (the moment (she left); while). 
— Afirmació (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
— Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How 
very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 
— Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 
negative tags; me neither). 
— Interrogació (Wh- questions; aux. questions; What is the book about?; tags). 
— Expressió de temps: passat (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 
present (simple and continuous present); futur (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.). 
— Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect; 
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 
incoatiu (be about to); terminatiu (stop –ing). 
— Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can; be able); 
possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat (must; need; have (got) to); obligació 
(have (got) to; must; imperative); permís (may; could; allow); intenció (present continuous). 
— Expressió de l’existència (e. g. there could be); l’entitat (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la qualitat (e. g. pretty good; 
much too expensive). 
— Expressió de quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 
— Expressió d’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 
— Expressió de temps (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; 
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness 
(just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 
— Expressió de manera (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
— Expressió de quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 
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— Expressió d’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 
— Expressió de temps (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; 
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness 
(just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 
— Expressió de manera (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
 

BLOC 2: PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

Estratègies de producció: 

Planificació 

- Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o les idees principals i l’estructura 
bàsica. 
- Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura de discurs 
adequats a cada cas. 
 
 
Execució 
 
- Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-lo adequadament i ajustant-se, 
si escau, als models i fórmules de cada tipus de text. 
- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 
concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles. 
- Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 
- Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüístics o 
paratextuals: 
 

Lingüístics 

- Modificar paraules de significat semblant. 
- Definir o parafrasejar un terme o expressió. 
Paralingüístics i paratextuals 
- Demanar ajuda. 
- Assenyalar objectes, usar díctics o fer accions que aclareixen el significat. 
- Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions facials, postures, contacte 
visual o corporal, proxèmica). 
- Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 
Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 
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Funcions comunicatives: 

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 
- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 
- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 
- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 
- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 
- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 
- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 
- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis 
- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 
 

Estructures sintacticodiscursives. 

Lèxic oral d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 3: COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Estratègies de comprensió: 

- Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 
- Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 
- Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, detalls 
rellevants). 
- Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 
- Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 
significatius, lingüístics i paralingüístics. 
- Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 
Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 
Funcions comunicatives: 
- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 
- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 
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- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 
- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 
- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 
- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 
- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 
- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 
- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 
 

Estructures sintacticodiscursives. 

Lèxic escrit d’ús comú (recepció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

BLOC 4: PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

Estratègies de producció: 

Planificació 

- Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de fer eficaçment 

la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.). 

- Localitzar i usar adequadament  

recursos lingüístics o temàtics (ús d’un diccionari o gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.). 

Execució 

- Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i a les fórmules de cada tipus de 
text. 
- Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 
concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 
recursos disponibles. 
- Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 
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Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 
costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 
 

Funcions comunicatives: 

- Iniciació i manteniment de relacions personals i socials. 
- Descripció de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs i activitats. 
- Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió d’esdeveniments futurs. 
- Petició i oferiment d’informació, indicacions, opinions i punts de vista, consells, advertències i 
avisos. 
- Expressió del coneixement, la certesa, el dubte i la conjectura. 
- Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 
prohibició. 
- Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, la simpatia, la satisfacció, l’esperança, la 
confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 
- Formulació de suggeriments, desitjos, condicions i hipòtesis. 
- Establiment i manteniment de la comunicació i organització del discurs. 
 

Estructures sintacticodiscursives. 

Lèxic escrit d’ús comú (producció) relatiu a identificació personal; habitatge, llar i entorn; 

activitats de la vida diària; família i amics; feina i ocupacions; temps lliure, lleure i esport; 

viatges i vacances; salut i cures físiques; educació i estudi; compres i activitats comercials; 

alimentació i restauració; transport; llengua i comunicació; medi ambient, clima i entorn natural; 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

* Estructures sintacticodiscursives de l’anglès incloses a WAY TO ENGLISH 4: 

- Expressió de relacions lògiques: conjuncions (not only ... but also; both ... and); disjuncions 

(or); oposició/concessió ((not ...) but; ..., though); causa (because (of); due to; as; since); 

finalitat (to- infinitive; for); comparació d’adjectius i adverbis (as/not so Adj. as; less/more + 

Adj./Adv. (than); the highest; too ..., (not) ... enough); resultat (so; so that); condició (if; unless); 

estil indirecte (statements, questions, orders, requests, suggestions and offers); defining i non-

defining relative clauses). 

- Relacions temporals (the moment (that); while). 

 

- Afirmació (affirmative sentences; tags; Me too). 
- Exclamació (exclamatory sentences and phrases, e. g. Look Out!, I can’t wait!, It will be great 
fun!). 
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- Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags); me neither. 
- Interrogació (Wh- questions; aux. questions; Yes / No Questions; What’s it about?; Are you a 
risk taker?; tags). 
- Expressió del temps: passat (Past Simple and Continuous; Present Perfect and Past Simple; 
Past Perfect and Past Simple); present (Present Simple and Present Continuous); futur (be 
going to; will; Present Simple and Continuous + Adv.; Future Continuous). 
- Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (Present and Past Simple / Perfect; 
and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year); used to); incoatiu (be 
about to); terminatiu (stop -ing). 
- Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can; could; be able to); 
possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat (must; need to; have (got) to); 
obligació (have (got) to; must; imperative); permís (may; could; allow); consell (should), intenció 
(Present Continuous); condicional (Zero, First, Second and Third Conditional); veu passiva 
(Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive). 
- Expressió de l’existència (e. g. there could be); l’entitat (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative (who, that, which, where, when, whose), reflexive/emphatic, one(s); 
determiners); la qualitat (e. g. good at maths). 
- Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: e. g. really; quite; a little).  
- Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
- Expressió del temps (points (e. g. at midnight); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late; by the time) of time; duration (from … to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (at first, next; in the 
beginning, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice a day; daily). 
- Expressió de la manera (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
 

CONTINGUTS - CURS 2018/19 - 4r ESO PRAQ – Key Revision 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

1 Happy Days Feelings and 
relationships 

Present Simple & 
Continuous 
Subject & object questions 
Verbs of liking and 
disliking 

 
Personal Introduction 

2  Most 
Extraordinary 

Descriptive adjectives 
and things to see in a 
town 

Past Simple / used to 
Past Simple & Continuous 
Comparative & 
Superlative Adjs. 

Narrative 

 
2 

3  In Fashion Describing clothes and 
artistic creation 

Present Perfect with Ever, 
Never, Just, Already, Yet 
Present Perfect vs Past 
simple 

Writing Opinions: Likes & 
Dislikes 
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4   Mad Gadgets 
 

Electronic gadgets and 
ways of communicating 
 

Future tense contrast 
Must, May, Might, Can’t 
Present & Past Simple 
Passive 

Writing Opinions: For & 
Against 
 

 
3 

5  Planet Earth World problems and 
geographical features 

First & Second Conditional 
Should/Shouldn’t 
 

Writing a Letter to a 
Friend 

6    Fan fiction Types of story and 
things we read 

Reported Speech: Say & 
Tell 

Writing a Personal Profile 

 

2.6.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

Primer trimestre: Segon trimestre: Tercer trimestre: 

– Unit 1: Happy Days 
– Unit 2: Most Extraordinary 
 

- Unit 3: In Fashion 
- Unit 4: Mad Gadgets 
 

-Unit 5: Planet Earth 
-Unit 6:Fan Fiction 
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2.7. NIVELL: 1r BATXILLERAT - Assignatura: ANGLÈS 

2.8.1. Objectius 

L’ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa té els objectius següents: 

 

1. Escoltar, comprendre i interpretar informació general i específica de textos orals en 

situacions comunicatives variades. 

2. Expressar-se i interactuar oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar 

destreses comunicatives, dins i fora de l’aula, de manera eficaç, adequada, amb fluïdesa i 

correcció, al mateix temps que utilitzar eines que ajudin a la correcta interacció amb els altres. 

3. Llegir de manera comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n informació 

general i específica, com també utilitzar la lectura com a font d’informació, d’enriquiment 

personal i de coneixement d’altres cultures. 

4. Escriure de manera eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb 

recursos adequats de cohesió i coherència. 

5. Utilitzar de manera reflexiva i correcta els elements de la llengua i les normes d’ús lingüístic 

en diversos contextos de comunicació oral i escrita. 

6. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la realització de 

tasques d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular dins l’aula. 

7. Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir els 

coneixements adquirits en la llengua primera o en altres llengües a l’estudi de la llengua 

estrangera. 

8. Fomentar l’esperit de recerca i autonomia personal utilitzant els recursos didàctics a l’abast, 

com ara Internet, materials multimèdia, llibres de consulta, etc. 

9. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a instrument 

d’accés a la informació i com a eina d’aprenentatge de continguts diversos. 

10. Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua 

estrangera. 

11. Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicació i 

enteniment entre persones de procedències, llengües i cultures diverses evitant qualsevol tipus 

de discriminació. 

12. Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la pròpia 

capacitat d’aprenentatge. 
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2.7.2. Continguts 

 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants, implicacions). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Gestió de relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. 

— Descripció i apreciació de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, 

activitats, procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió de prediccions i d’esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 

— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, 

la confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral comú i més especialitzat (recepció), dins les mateixes àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 
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BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Concebre el missatge amb claredat, distingint la seva idea o idees principals i la seva 

estructura bàsica. 

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura de discurs 

adequats a cada cas. 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat i coherència, estructurant-lo adequadament i ajustant-

se, si escau, als models i fórmules de cada tipus de text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüístics 

o paratextuals: 

Lingüístics 

— Modificar paraules de significat semblant. 

— Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals 

— Demanar ajuda. 

— Assenyalar objectes, usar deíctics o fer accions que aclareixen el significat. 

— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxèmica). 

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Gestió de relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. 

— Descripcions i apreciacions de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, 

activitats, procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descriure estats i situacions 

presents, i expressar prediccions i esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 

— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 
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— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 

— Expressar l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, la 

confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formular suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establir i gestionar la comunicació i l’organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral comú i més especialitzat (producció), dins les pròpies àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants, implicacions). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Gestió de relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. 

— Descripció i apreciació de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, 

activitats, procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió de prediccions i d’esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 

— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, 

la confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 56 de 135 

 

— Formulació de suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit comú i més especialitzat (recepció), dins les pròpies àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de fer 

eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.). 

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un diccionari o 

gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.). 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el qual realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Gestió de les relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. 

— Descripció i apreciació de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, 

activitats, procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descriure estats i situacions 

presents, i expressar prediccions i esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 

— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, 

la confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 
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— Formulació de suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit comú i més especialitzat (producció), dins les pròpies àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

Continguts sintacticodiscursius per idiomes: 

— Expressió de relacions lògiques: conjunció (as well as); disjunció (either…or); 

oposició/concessió (although; however); causa (because (of); due to; as); finalitat (so that; in 

order to); comparació (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the 

best ever); resultat/correlació (so; so that; the more…the better); condició (if; unless; in case); 

estil indirecte (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

— Relacions temporals (while; once (we have finished)). 

— Afirmació (affirmative sentences; tags; So it seems). 

— Exclamació (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

— Negació (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

— Interrogació (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

— Expressió de temps: passat (past simple and continuous; present perfect simple and 

continuous; past perfect simple and continuous); present (simple and continuous present); futur 

(present simple and continuous + Adv.; will be –ing). 

— Expressió d’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect; and 

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminatiu (cease –ing). 

— Expressió de modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (manage); 

possibilitat/probabilitat (possibly; probably); necessitat (want; take); obligació (need/needn’t); 

permís (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 

— Expressió d’existència (e. g. there should/must be); l’entitat (count/uncount/collective/com 

pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la qualitat (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

— Expressió de quantitat: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 

— Expressió d’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 

— Expressió de temps (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), 

and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); 
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anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, 

secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day 

in day out). 

— Expressió de manera (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

English File Intermediate 
 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

1 A - Mood Food Food & Nutrients Present Contrast 
 

 
Person Description 
(family)(1) 
Opinion Essay: 
Entomophagy is a 
solution to future 
famine 

1 B - Family Life Family 
Personality Adjectives 

Future Tenses 
Future Perfect & 
Continuous 

2 A - Spend or Save? Money & currencies Present Perfect vs Past 
Simple 

 
Narrative. (4) 
The day I was a... 
(animal) 
-sequence 
connectors- 

2 B – Changing Lives Strong adjectives  Present Perfect since/for 
Present Perfect Continuous 

 
 
2 

3   A – Race across 
London 

Transport Comparative & superlative  
Film/Series review. 
(5) 
 

3 B – Stereotypes...? Collocations: verb + 
prep / 
Adj + prep 

Article / no article 

6 A – Shot on 
location 

Cinema Passive (all tenses) 

4 A – Failure & 
Success 

ed/-ing adjectives  Reflexive pronouns 
Ability Modals 

 
Report. Public image 
changes in social 
media. (3) 
 
Stress on HEADINGS 

4 B – Modern 
Manners? 

Phone language Obligation & Advice Modals 

6 B – Judging by 
appearances 

The body 
(ADD organs & 
illnesses) 

Deduction modals 

5 A – Sporting 
superstitions 

Sport Past tenses: simple, 
continuous & perfect 

Report: Causes for 
decreasing physical 
activity in modern 
society. 

5 B – Love at Exit 19 Relationships Usually / used to 

READER: Daddy Long Legs - Voluntary 

 7 A – School for Education Future time clauses  
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3 

Boys 1st Conditional Discussion Essay: 
Public or Private 
Education (9) 
 
 
 

7 B – Ideal Home Houses & home 2nd Conditional 

9 A -  Lucky 
encounters 

Adjective & adverb 
derivation 

3rd Conditional 
 

8 A – Sell & tell Shopping 
Nouns from verbs 
derivation 

Reported Speech Cover letter (8) 
- formal letter layout- 
(Reported Interview) 

10 A – Modern icons Compound nouns Relative Clauses: defining, 
non-defining 

 

2.7.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer Trimestre 

 File 1a/1b, file 2a/2b File 3a/3b, File 6a, File 4a/4b, 
File 6b, File 5a/5b 

   File 7a/b, File 9a, File 8a, File 
10a 

 

2.8. NIVELL: 2n BATXILLERAT – Assignatura: ANGLÈS 

2.8.1. Objectius 

El desenvolupament d'aquesta matèria ha de contribuir que les alumnes i alumnes adquireixin 

les següents capacitats: 

  

1. Valorar la llengua estrangera com a mitjà per comunicar i com a eina d’aprenentatge, 

tant per accedir a d’altres coneixements, com per transformar-los o crear-ne de nous. 

2. Utilitzar la llengua estrangera de manera creativa i amb una actitud de curiositat 

intel·lectual  

3. Expressar-se eficaçment en llengua estrangera oralment i per escrit emprant les 

estratègies comunicatives adients en situacions diverses de la vida personal, pública, 

educativa i en un possible futur professional. 

4. Mostrar autonomia en la comprensió de missatges orals i escrits utilitzant les habilitats 

de buscar les informacions pertinents, de realitzar inferències i d’interpretar elements 

rellevants 

5. Comprendre els elements essencials i copsar la funció i l’organització discursiva de 

temàtica general extrets dels mitjans de comunicació, així com literaris, científics i 

humanístics, i d’altres adequats als interessos de l’alumnat d’aquesta edat 

6. Desenvolupar una actitud de reflexió sobre la llengua i la comunicació amb la finalitat de 

millorar les produccions pròpies i comprendre les dels altres, mostrant una capacitat de 

raonament pròpia i esperit crític. 
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7. Prendre consciència del propi procés d’aprenentatge, de les estratègies per aprendre i 

dels recursos a l’abast, i desenvolupar un cert grau d’autonomia, que permetrà 

prosseguir més tard l’aprenentatge de la llengua estrangera, i iniciar el d’altres llengües. 

8.  Reconèixer la importància que té la llengua estrangera com a mitjà per a una millor 

comprensió de la llengua i la cultura pròpies, i com a llenguatge de comunicació i entesa 

internacional en un món intercultural. 

9. Valorar críticament diferents expressions culturals i artístiques lligades a la realitat 

lingüística i social de les comunitats que parlen la llengua estrangera, per tal 

d’aconseguir una millor comprensió de cultures distintes a la pròpia i una millor 

comunicació amb els seus parlants, comprenent alhora el valor relatiu de les 

convencions socioculturals. 

10. Cooperar amb els companys i les companyes en la gestió i realització de tasques 

d’aprenentatge. 

 

2.8.2. Continguts 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants, implicacions). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Gestió de relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. 

— Descripció i apreciació de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, 

activitats, procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió de prediccions i d’esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 

— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 
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— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, 

la confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral comú i més especialitzat (recepció), dins les pròpies àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Concebre el missatge amb claredat, distingint-ne la idea o idees principals i l’estructura 

bàsica. 

— Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l’estructura de discurs 

adequats a cada cas. 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat i coherència, estructurant-lo adequadament i ajustant-

se, si és el cas, als models i fórmules de cada tipus de text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en allò que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Basar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

— Compensar les mancances lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüístics 

o paratextuals: 

Lingüístics 

— Modificar paraules de significat semblant. 

— Definir o parafrasejar un terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals 

— Demanar ajuda. 

— Assenyalar objectes, usar deíctics o fer accions que aclareixen el significat. 

— Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (gests, expressions facials, postures, 

contacte visual o corporal, proxèmica). 

— Usar sons extralingüístics i qualitats prosòdiques convencionals. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 
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— Gestió de relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. 

— Descripció i apreciació de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, 

activitats, procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió de prediccions i d’esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 

— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, 

la confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral comú i més especialitzat (producció), dins les pròpies àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons sonors, accentuals, rítmics i d’entonació. 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

Estratègies de comprensió: 

— Mobilització d’informació prèvia sobre tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus textual, adaptant-hi la comprensió. 

— Distinció de tipus de comprensió (sentit general, informació essencial, punts principals, 

detalls rellevants, implicacions). 

— Formulació d’hipòtesis sobre contingut i context. 

— Inferència i formulació d’hipòtesis sobre significats a partir de la comprensió d’elements 

significatius, lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Gestió de relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. — Descripció 

i apreciació de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, activitats, 

procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió de prediccions i d’esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 63 de 135 

 

— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, 

la confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit comú i més especialitzat (recepció), dins les pròpies àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

Estratègies de producció: 

Planificació 

— Mobilitzar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives a fi de fer 

eficaçment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, què es pot o es vol dir, etc.). 

— Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d’un diccionari o 

gramàtica, obtenció d’ajuda, etc.). 

Execució 

— Expressar el missatge amb claredat ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de text. 

— Reajustar la tasca (emprendre una versió més modesta de la tasca) o el missatge (fer 

concessions en el que realment li agradaria expressar), després de valorar les dificultats i els 

recursos disponibles. 

— Recolzar-se en els coneixements previs i treure’n el màxim partit. 

Aspectes socioculturals i sociolingüístics: convencions socials, normes de cortesia i registres; 

costums, valors, creences i actituds; llenguatge no verbal. 

Funcions comunicatives: 

— Gestió de relacions socials en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. 

— Descripció i apreciació de qualitats físiques i abstractes de persones, objectes, llocs, 

activitats, procediments i processos. 

— Narració d’esdeveniments passats puntuals i habituals, descripció d’estats i situacions 

presents, i expressió de prediccions i d’esdeveniments futurs a curt, mitjà i llarg termini. 
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— Intercanvi d’informació, indicacions, opinions, creences i punts de vista, consells, 

advertències i avisos. 

— Expressió de la curiositat, el coneixement, la certesa, la confirmació, el dubte, la conjectura, 

l’escepticisme i la incredulitat. 

— Expressió de la voluntat, la intenció, la decisió, la promesa, l’ordre, l’autorització i la 

prohibició, l’exempció i l’objecció. 

— Expressió de l’interès, l’aprovació, l’estimació, l’elogi, l’admiració, la satisfacció, l’esperança, 

la confiança, la sorpresa, i els seus contraris. 

— Formulació de suggeriments, desigs, condicions i hipòtesis. 

— Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs. 

Estructures sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit comú i més especialitzat (producció), dins les pròpies àrees d’interès en els àmbits 

personal, públic, acadèmic i ocupacional, relatiu a la descripció de persones i objectes, temps i 

espai, estats, esdeveniments i activitats, procediments i processos; relacions personals, socials, 

acadèmiques i professionals; educació i estudi; feina i emprenedoria; béns i serveis; llengua i 

comunicació intercultural; ciència i tecnologia; història i cultura. 

Patrons gràfics i convencions ortogràfiques. 

 

 

 

Over To You 
 

TERM UNIT VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

 
1 

1 Making sense of 
all 

The senses  
Sense verbs  
Word-building:  
Adjective suffixes 

Tense review:  
Present and past tenses 
Future forms 

 
Writing a report 

2 Global Cultures Celebrations and 
festivals language 
Word-building:  
Compounds nouns 

 
Relative clauses and 
relative pronouns 

An  opinion essay (1) 
Linkers of reason and 
result 

2 3   Justice Crime and Justice 
Idioms  
Word-building:  
Noun suffixes 

Modal verbs and modal 
perfects 

A 'for and against' essay 
Linkers of addition and 
contrast 

4  Fashion Style 
Clothing  
Word-building:  
Adjective + 
prepositions 

The passive 
The causative 

Writing a description  
Adjective Order 
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3 

5  Ethics Values 
Phrasal verbs and 
synonyms 
Word-building:  
Negative prefixes 

Conditionals 
Mixed conditionals 

A formal correu 
electrònic or letter 

6  Food, glorious 
food 

Food  
Word-building:  
-ing form/ to infinitive 

Reported Speech 
reporting verbs 

An informal email or 
letter 

7  Society Society and 
community 
Politics 
Word-building:  
Verbs + prepositions 
 

Grammar review 
Gap fills and 
transformations 

An opinion eassay (2) 

 

2.8.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer Trimestre 

 Unit 1, Unit 2  Unit 3, Unit 4  Unit 5, Unit 6, Unit 7 

 

3. Avaluació 

3.1. Criteris d'avaluació i mínims 

 

3.1.1.Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables   

 

NIVELL: 1er d'ESO  

 

1. Identificar i comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants 

de textos orals senzills, sobre assumptes quotidians, de caràcter interpersonal o a 

través de mitjans audiovisuals. 

● Amb aquest criteri es valora la capacitat dels alumnes per comprendre les 

informacions essencials dels diàlegs emesos cara a cara o per mitjans 

audiovisuals tot i que no es comprenguin en la seva totalitat.  

2. Comunicar-se oralment per participar en converses i en simulacions sobre temes 

coneguts o treballats prèviament, utilitzar les estratègies comunicatives adequades per 

facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs comprensible i eficaç.  
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● Aquest criteri avalua la capacitat de comunicar-se oralment quan es participa en 

converses, reals o simulades, sobre temes coneguts.  

3. Reconèixer la idea general i extreure la informació específica de textos escrits adequats 

a l’edat, amb el suport d’elements textuals i no textuals, sobre temes variats i relacionats 

amb algunes matèries del currículum. 

● Amb aquest criteri s’apreciarà la capacitat per comprendre textos diversos 

aplicant-hi estratègies bàsiques de lectura.  

4. Redactar textos breus i senzills sobre temes quotidians en diferents suports, utilitzar les 

estructures, les funcions i el lèxic adequats, així com alguns elements bàsics de 

cohesió, a partir de models i respectant les regles elementals d’ortografia i de puntuació. 

● Aquest criteri avalua la capacitat per redactar textos senzills que contenguin 

paraules d’ús habitual, oracions simples i connectors bàsics.  

5. Utilitzar el coneixement d’alguns aspectes formals del codi de la llengua estrangera 

(morfologia, sintaxi i fonologia) en diferents contexts de comunicació, tant com a 

instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies i de 

comprensió de les produccions alienes, com a eina útil per realitzar correctament les 

tasques d’expressió oral i escrita. 

● Amb aquest criteri es valora la capacitat dels alumnes per aplicar els seus 

coneixements sobre el sistema lingüístic i de reflexionar sobre la necessitat de la 

correcció formal que fa possible la comprensió.  

6. Identificar i utilitzar estratègies bàsiques d’aprenentatge. Induir regles de funcionament 

de la llengua estrangera a partir de l’observació de les regularitats i de l’aplicació dels 

processos d’inducció i deducció de forma alternativa. 

● Aquest criteri pretén avaluar si s’utilitzen les estratègies bàsiques que faciliten el 

procés d’aprenentatge. 

7. Usar de forma guiada les tecnologies de la informació i la comunicació per buscar i 

seleccionar informació, produir missatges a partir de models, establir relacions 

personals i mostrar interès pel seu ús. 

● Amb aquest criteri es valora la capacitat d’utilitzar les tecnologies de la 

informació i la comunicació com a eina de comunicació i d’aprenentatge en 

activitats habituals d’aula i per establir relacions personals. 

8. Identificar i mostrar interès pels aspectes culturals i geogràfics propis dels països i 

cultures on es parla la llengua estrangera que es presentin de forma explícita als textos 

amb què es treballa. 

● Aquest criteri pretén comprovar que es coneixen alguns trets importants del 

context sociocultural i geogràfic dels països on es parla la llengua estrangera. 
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6. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables  
 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 

Bloc 1. Comprensió de textos orals 

Estratègies de comprensió: 
— Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 
— Identificació del tipus 
textual, adaptant-hi la 
comprensió. 
— Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals, detalls rellevants). 
— Formulació d’hipòtesis 
sobre contingut i context. 
— Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis 
a partir de la comprensió de 
nous elements.. 

Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; 
llenguatge no verbal. 

 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 

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 velocitat lenta 
o mitjana, en un registre formal, 
informal o neutre, i que versin 
tècnics i articulats a 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 del sentit 
general, la informació essencial, 
els punts i les idees principals o 
els detalls rellevants del text. 
Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana 
(hàbits d’estudi i de feina, 
activitats de lleure), condicions 
de vida (entorn, estructura 
social), relacions interpersonals 
(entre homes i dones, a la feina, 
al centre educatiu, a les 
institucions), comportament 
(gests, expressions facials, ús 
de la veu, contacte visual) i 
convencions socials (costums, 
tradicions). 
Distingir la funció o les funcions 

1. Capta els punts principals i 
detalls rellevants d’indicacions, 
anuncis, missatges i comunicats 
breus i articulats de manera lenta i 
clara (p. ex., descripcions de 
persones, compres a través 
d’Internet, converses telefòniques, 
converses sobre esport, menjar o 
animals, plans per al cap de 
setmana), sempre que les 
condicions acústiques siguin bones 
i el so no estigui distorsionat. 
2. Entén l’essencial del que se li 
diu en transaccions i gestions 
quotidianes i estructurades (p. ex., 
a hotels, botigues, albergs, 
restaurants, centres de lleure, 
d’estudis o feina). 
3. Identifica el sentit general i els 
punts principals d’una conversa 
formal o informal entre dos o més 
interlocutors que té lloc en 
presència seva, quan el tema li 
resulta conegut i el discurs està 
articulat amb claredat, a velocitat 
mitjana i en una varietat estàndard 
de la llengua. 
4. Comprèn, en una conversa 
informal en què participa, 
descripcions, narracions, punts de 
vista i opinions sobre assumptes 
pràctics de la vida diària i sobre 
temes del seu interès, 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. 
5. Comprèn, en una conversa 
formal, o entrevista (p. ex., en 
centres d’estudis o de feina) en la 
qual participa què se li demana 
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d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 

— Establiment i 
manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives. 
Lèxic oral d’ús comú (recepció) 
relatiu a identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina I 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 

comunicatives més rellevants 
del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i també 
patrons discursius d’ús freqüent 
relatius a l’organització textual 
(introducció del tema, 
desenvolupament i canvi 
temàtic, i tancament textual). 
Aplicar a la comprensió del text 
els coneixements sobre els 
constituents i l’organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d’ús freqüent en la comunicació 
oral, i també els seus significats 
associats (p. ex., 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 context, 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 les intencions 
comunicatives generals 
relacionats amb aquests. 

sobre assumptes personals, 
educatius, ocupacionals o del seu 
interès, i també comentaris senzills 
i predictibles relacionats amb 
aquests, sempre que pugui 
demanar que se li repeteixi, 
aclareixi o elabori alguna cosa del 
que se li ha dit. 
6. Distingeix, amb el suport de la 
imatge, les idees principals i 
informació rellevant en 
presentacions sobre temes 
educatius, ocupacionals o del seu 
interès (p. ex., sobre un tema 
curricular, o una xerrada per 
organitzar la feina en equip). 
7. Identifica la informació essencial 
de programes de televisió sobre 
assumptes quotidians o del seu 
interès articulats amb lentitud i 
claredat (p. ex., notícies, 
documentals o entrevistes), quan 
les imatges ajuden a la 
comprensió. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

Estratègies de producció: Produir textos breus i 1. Fa presentacions breus i 
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Planificació 
— Concebre el missatge 

amb claredat, distingint-ne la 
idea o les idees principals i 
l’estructura bàsica. 
— Adequar el text al 
destinatari, context i canal, 
aplicant el registre i l’estructura 
de discurs adequats a cada 
cas. 
Execució 
— Expressar el missatge amb 
claredat, coherència, 
estructurant-lo adequadament 
i ajustant-se, si escau, als 
models i les fórmules de cada 
tipus de text. 
— Reajustar la tasca 
(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), després de valorar 
les dificultats i els recursos 
disponibles. 
— Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit. 
— Compensar les mancances 
lingüístiques mitjançant 
procediments lingüístics, 
paralingüístics o paratextuals: 
Lingüístics 
— Modificar paraules de 
significat semblant. 
Definir o parafrasejar un terme 
o expressió. 
Paralingüístics i paratextuals 
— Demanar ajuda. 
— Assenyalar objectes, usar 
díctics o fer accions que 
aclareixen el significat. 
— Usar llenguatge corporal 
culturalment pertinent (gests, 
expressions facials, postures, 
contacte visual o corporal, 

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, se sol·licita i 
s’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 monològics 
o dialògics breus i d’estructura 
simple i clara, utilitzant, entre 
altres, procediments com 
l’adaptació del missatge a 
patrons de la primera llengua o 
altres, o l’ús d’elements lèxics 
aproximats si no es disposa 
d’altres de més precisos. 
Incorporar a la producció del 
text oral monològic o dialògic els 
coneixements socioculturals i 
sociolingüístics adquirits relatius 
a estructures socials, relacions 
interpersonals, patrons 
d’actuació, comportament i 
convencions socials, actuant 
amb la propietat deguda i 
respectant les normes de 
cortesia més importants en els 
contextos respectius. 
Dur a terme les funcions 

assajades, ben estructurades i 
amb suport visual (p. ex., 
transparències o PowerPoint), 
sobre aspectes concrets de temes 
del seu interès o relacionats amb 
els seus estudis o ocupació, i 
respon a preguntes breus i 
senzilles dels oients sobre el 
contingut d’aquestes. 
2. Se’n desfà correctament en 
gestions i transaccions 
quotidianes, com ara els viatges, 
l’allotjament, el transport, les 
compres i el lleure, seguint normes 
de cortesia bàsiques (salutació i 
tractament). 
3. Participa en converses informals 
cara a cara o per telèfon o altres 
mitjans tècnics, en les quals 
estableix contacte social, 
intercanvia informació i expressa 
opinions i punts de vista, fa 
invitacions i oferiments, demana i 
ofereix coses, demana i dóna 
indicacions o instruccions, 
o discuteix les passes que cal 
seguir per fer una activitat 
conjunta. 
4. Pren part en una conversa 
formal, reunió o entrevista de 
caràcter acadèmic o ocupacional 
(p. ex., per descriure persones, 
animals, coses i indrets, parlar 
d’activitats, expressar habilitats, 
parlar d’esdeveniments), 
intercanviant informació suficient, 
expressant les seves idees sobre 
temes habituals, donant la seva 
opinió sobre problemes pràctics 
quan se li demana directament, i 
reaccionant de forma senzilla 
davant comentaris, sempre que 
pugui demanar que se li repeteixin 
els punts clau si ho necessita. 
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proxèmica). 
— Usar sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques 
convencionals. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.1 

requerides pel propòsit 
comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns de les 
funcions esmentades i els 
patrons discursius d’ús més 
freqüent per organitzar el text de 
manera senzilla amb prou 
cohesió interna i coherència 
respecte del context de 
comunicació. 
Mostrar control sobre un 
repertori limitat d’estructures 
sintàctiques d’ús habitual, i 
emprar per comunicar-se 
mecanismes senzills prou 
ajustats al context i a la intenció 
comunicativa (repetició lèxica, 
el·lipsi, dixi personal, espacial i 
temporal, juxtaposició, i 
connectors I marcadors 
conversacionals freqüents). 
Conèixer i utilitzar un repertori 
lèxic oral suficient per 
comunicar informació, opinions i 
punts de vista breus, simples i 
directes en situacions habituals i 
quotidianes, 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 
esporàdics sempre que no 
interrompin la comunicació, i els 
interlocutors hagin de sol·licitar 
repeticions de tant en tant. 
Emprar frases curtes, grups de 
paraules i fórmules per 
comunicar-se de manera 
suficient en breus intercanvis en 
situacions habituals i 
quotidianes, interrompent en 
ocasions el discurs per cercar 
expressions, articular paraules 
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Lèxic oral d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina I 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 

menys freqüents i reparar la 
comunicació en situacions 
menys comunes. 
Interactuar de manera senzilla 
en intercanvis clarament 
estructurats, utilitzant fórmules o 
gests simples per prendre o 
cedir el torn de paraula, encara 
que es depengui en gran 
manera de l’actuació de 
l’interlocutor. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits 

Estratègies de comprensió: 
— Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 
— Identificació del tipus 
textual, adaptant-hi la 
comprensió. 
— Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals). 
— Formulació d’hipòtesis 
sobre contingut i context. 
— Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 
— Reformulació d’hipòtesis a 
partir de la comprensió de 
nous elements. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 

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 contenguin 
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 les 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 

1. Identifica, amb ajuda de la 
imatge, instruccions de 
funcionament i ús d’aparells 
electrònics o de màquines, i també 
instruccions per dur a terme 
activitats i normes de seguretat (p. 
ex., en un centre escolar, un lloc 
públic o una zona de lleure). 
2. 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, en 
els àmbits personal, acadèmic i 
ocupacional. 
3. Comprèn correspondència 
personal en qualsevol format en la 
qual es parla d’un mateix; es 
descriuen persones, objectes i 
llocs; es narren esdeveniments 
passats, presents i futurs, reals o 
imaginaris, i s’expressen 
sentiments, desitjos i opinions 
sobre temes generals, coneguts o 
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registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.1 
Lèxic escrit d’ús comú 
(recepció) relatiu a identificació 
personal; habitatge, llar i 
entorn; activitats de la vida 
diària; família i amics; feina I 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 

feina manifestacions incloses 
artístiques com la música o el 
cinema), condicions de vida 
(entorn, , activitats de lleure, 
estructura social), relacions 
interpersonals (entre homes i 
dones, a la feina, al centre 
educatiu, a les institucions) i 
convencions socials (costums, 
tradicions). 
Distingir la funció o les funcions 
comunicatives més rellevants 
del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i també 
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, i també els seus 
significats associats (p. ex., 
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 context, 
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, i 
també abreviatures i símbols 
d’ús comú (p. ex., $, %, @), i els 
seus significats associats 

del seu interès. 
4. Entén l’essencial de 
correspondència formal en la qual 
se l’informa sobre assumptes del 
seu interès en el context personal, 
educatiu o ocupacional (p. ex., 
sobre un curs d’idiomes o una 
compra per Internet). 
5. Capta les idees principals de 
textos periodístics breus en 
qualsevol suport si els nombres , 
els noms, les il·lustracions i els 
títols vehiculen gran part del 
missatge. 
6. Entén informació específica 
essencial en pàgines web i altres 
materials de referència o consulta 
clarament estructurats sobre temes 
relatius a matèries acadèmiques, 
assumptes ocupacionals, o del seu 
interès (p. ex., sobre un tema 
curricular, un programa informàtic, 
una ciutat, un esport o el medi 
ambient), sempre que pugui rellegir 
les seccions difícils. 
7. Comprèn l’essencial (p. ex., en 
les lectures graduades o en les 
seccions de Reading) d’històries 
de ficció breus i ben estructurades i 
es fa una idea del caràcter dels 
diferents personatges, les seves 
relacions i de l’argument. 
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salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables  

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 

Estratègies de producció: 
Planificació 
— Mobilitzar i coordinar les 
pròpies competències 
generals i comunicatives a fi 
de fer eficaçment la tasca 
(repassar què se sap sobre el 
tema, què es pot o es vol dir, 
etc.). 
— Localitzar i usar 
adequadament recursos 
lingüístics o temàtics (ús d’un 
diccionari o gramàtica, 
obtenció d’ajuda, etc.). 
Execució 
— Expressar el missatge amb 
claredat ajustant-se als models 
i a les fórmules de cada tipus 
de text. 
— Reajustar la tasca 
(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), després de valorar 
les dificultats i els recursos 
disponibles. 
— Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 

Escriure, en paper o en suport 
electrònic, textos breus, senzills 
i d’estructura clara sobre temes 
quotidians o d’interès personal, 
en un register formal, neutre o 
informal, utilitzant 
adequadament els recursos 
bàsics de cohesió, les 
convencions ortogràfiques 
bàsiques i els signes de 
puntuació més comuns, 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. ex., 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 de comunicació. 
Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit 

1. Completa un qüestionari senzill 
amb informació personal i relativa 
a la seva formació, ocupació, 
interessos o aficions (p. ex., per 
subscriure’s a una publicació 
digital, matricular-se en un taller o 
associar-se a un club esportiu). 
2. Escriu notes i missatges (SMS 
WhatsApp, xats), en els quals es 
fan breus comentaris o es donen 
instruccions i indicacions , 
relacionades amb activitats i 
situacions de la vida quotidiana i 
del seu interès. 
3. Escriu notes, anuncis i 
missatges breus (p. ex., a Twitter o 
Facebook) relacionats amb 
activitats i situacions de la vida 
quotidiana, del seu interès 
personal o sobre temes 
d’actualitat, respectant les 
convencions i normes de cortesia i 
de l’etiqueta. 
4. Escriu informes molt breus en 
format convencional amb 
informació senzilla i rellevant sobre 
fets habituals i els motius de certes 
accions, en els àmbits acadèmic i 
ocupacional, descrivint de manera 
senzilla situacions, persones, 
objectes i llocs i assenyalant els 
principals esdeveniments de forma 
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socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.1 
Lèxic escrit d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 

comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns de les 
funcions esmentades i els 
patrons discursius d’ús més 
freqüent per organitzar el text 
escrit de manera senzilla amb 
prou cohesió interna i 
coherència respecte del context 
de comunicació. 
Mostrar control sobre un 
repertori limitat d’estructures 
sintàctiques d’ús habitual, i 
emprar per comunicar-se 
mecanismes senzills prou 
ajustats al context i a la intenció 
comunicativa (repetició lèxica, 
el·lipsi, dixi 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 entendre 
gairebé sempre, els signes de 
puntuació elementals (p. ex., 
punt, coma) i les regles 
ortogràfiques bàsiques (p. ex., 
ús de majúscules i minúscules, 
o separació de paraules al final 
de línia), i també les 
convencions ortogràfiques més 
habituals en la redacció de 
textos en suport electrònic (p. 
ex., SMS, WhatsApp). 

esquemàtica. 
5. Escriu correspondència personal 
en la qual s’estableix i manté el 
contacte social (p. ex., amb amics 
en altres països), s’intercanvia 
informació, es descriuen en termes 
senzills esdeveniments importants i 
experiències personals (p. ex., 
unes vacances interessants o 
anècdotes relaciones amb les 
seves aficions); es donen 
instruccions, es fan i accepten 
oferiments i suggeriments (p. ex., 
es cancel·len, confirmen o 
modifiquen una invitació o uns 
plans), I s’expressen opinions de 
manera senzilla. 
6. Escriu correspondència formal 
bàsica i breu, adreçada a 
institucions públiques o privades o 
entitats comercials, per sol·licitar o 
donar la informació requerida de 
manera senzilla i observant les 
convencions formals i normes de 
cortesia bàsiques d’aquest tipus de 
textos. 
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ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques. 

 
 
 
*Estructures de sintaxi i de discurs de l’anglès incloses a Way to English ESO 1: 
 
● Expressió de relacions lògiques: conjunció (and, too, also); disjunció (or); oposició (but); 

causa (because (of); due to); finalitat (to- infinitive; for); comparació ((not) as .... as; more 
dangerous (than); the fastest). 

● Afirmació (affirmative sentences). 
● Exclamacions (They are very interesting!, Fine!, Great!,...). 
● Negació: oracions negatives amb not, never, no (+Noun, e. g. no problem), nobody, nothing. 
● Interrogació (Wh- questions; Yes/No Questions; What is he/she like?). 
● Expressió del temps: passat (Past Simple); present (Present Simple and Continuous); futur 

(Present Simple amb valor de future, be going to i will). 
● Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (Present and Past Simple); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 
● Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can); (must); 

obligació (must; imperative); consell (should); intenció (Present Continuous). 
● Expressió de l’existència (e. g. There is/are; There was/were); l’entitat 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la qualitat (e. g. 
descriptive adjectives). 

● Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
some, any). 

● Expressió de la qualitat: comparative and superlative adjectives. 
● Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 
● Expressió del temps (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 

time; duration (from…to; during; until; since); posteriority (afterwards; later); sequence (first, 
next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually)). 

● Expressió del mode (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post; How ...?). 
 

 

NIVELL: 2n d'ESO 
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1. Comprendre la idea general i les informacions específiques de textos orals que tractin 

de temes coneguts i que siguin emesos per un interlocutor o per mitjans de 

comunicació. 

● Aquest criteri pretén valorar la capacitat per comprendre la idea general i els 

detalls específics d’exposicions breus i converses sobre temes familiars. També 

pretén mesurar la capacitat per comprendre la idea general de textos orals 

procedents dels mitjans de comunicació amb pronunciació estàndard.  

2. Participar d’una manera progressivament autònoma en interaccions comunicatives 

breus, relatives a experiències personals, plans i projectes, mitjançant estructures 

senzilles, expressions usuals referents a les relacions socials i una pronunciació 

adequada per aconseguir la comunicació. 

● Amb aquest criteri s’avalua la capacitat per participar en situacions interactives 

que suposin la integració de la comprensió i l’expressió.  

3. Comprendre la informació general i específica de diferents textos escrits, adaptats o 

autèntics, d’extensió variada i adequats a l’edat. Demostrar que es comprèn a través 

d’una activitat específica. 

● Amb aquest criteri s’avalua la capacitat per comprendre textos escrits de 

caràcter interpersonal, aplicant-hi estratègies de lectura o els coneixements 

transferits de les altres llengües que l’alumnat conegui o vinculats a altres 

matèries de currículum.  

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferents suports i amb un nivell de 

correcció acceptable. Emprar lèxic, estructures i connectors senzills i adequats. Tenir 

cura dels aspectes formals i respectar les regles elementals d’ortografia i de puntuació. 

● Aquest criteri avalua la capacitat per expressar per escrit, en paper o suport 

digital, de manera comprensible per al lector, descripcions sobre esdeveniments 

i activitats quotidianes i familiars, narracions d’experiències personals, plans i 

projectes, cartes, postals, formularis i correus electrònics.  

5. Posar en pràctica el coneixement adquirit sobre el sistema lingüístic de la llengua 

estrangera, en diferents contextos de comunicació, com a instrument 

d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions orals i escrites pròpies i per 

comprendre les alienes. 

● Amb aquest criteri s’avalua la capacitat per aplicar els seus coneixements sobre 

el sistema lingüístic i reflexionar sobre la necessitat de la correcció formal que fa 

possible la comprensió tant de les produccions pròpies com les alienes.  

6. Identificar, utilitzar i explicar oralment algunes estratègies bàsiques utilitzades per 

progressar en l’aprenentatge. Aquest criteri pretén avaluar si s’utilitzen les estratègies 

que afavoreixen el procés d’aprenentatge.  

7. Usar de forma guiada les tecnologies de la informació i la comunicació per buscar i 

seleccionar informació, produir textos a partir de models, establir relacions personals i 

mostrar interès pel seu ús. 
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● Aquest criteri valora la capacitat d’utilitzar les tecnologies de la informació i la 

comunicació com a eina de comunicació i aprenentatge en activitats habituals a 

l’aula i per establir relacions personals. 

8. Identificar alguns aspectes socials, culturals, històrics, geogràfics o literaris propis dels 

països on es parla la llengua estrangera i mostrar-ne interès. 

● Amb aquest criteri s’aprecia el coneixement dels trets més importants i 

característics de la societat, la cultura, la història, la geografia i la literatura dels 

països on es parla la llengua estrangera.  

9. Utilitzar el coneixement dels aspectes socioculturals que transmet la llengua estrangera 

com a element de contrast amb els propis. 

● Aquest criteri pretén valorar la capacitat per identificar els components 

socioculturals més característics de la llengua estrangera i comparar-los amb els 

de la llengua pròpia.  

6. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables  
 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Comprensió de textos orals 

Estratègies de comprensió: 
— Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 
— Identificació del tipus 
textual, adaptant-hi la 
comprensió. 
— Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals, detalls rellevants). 
— Formulació d’hipòtesis 
sobre contingut i context. 
— Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 

— Reformulació d’hipòtesis 
a partir de la comprensió de 
nous elements.. 

Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; 
llenguatge no verbal. 

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 velocitat lenta 
o mitjana, en un registre formal, 
informal o neutre, i que versin 
tècnics i articulats a 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 del sentit 
general, la informació essencial, 
els punts i les idees principals o 
els detalls rellevants del text. 
Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 

1. Capta els punts principals i detalls 
rellevants d’indicacions, anuncis, 
missatges i comunicats breus i 
articulats de manera lenta i clara (p. 
ex. descripcions de persones, 
comprar per Internet, converses 
telefòniques, converses sobre esport, 
sobre menjades o animals, plans per 
al cap de setmana), sempre que les 
condicions acústiques siguin bones i 
el so no estigui distorsionat. 
2. Entén l’essencial del que se li diu 
en transaccions i gestions quotidianes 
i estructurades (p. ex. a hotels, 
botigues, albergs, restaurants, centres 
d’oci, d’estudis o feina). 
3. Identifica el sentit general i els 
punts principals d’una conversa formal 
o informal entre dos o més 
interlocutors que té lloc en presència 
seva, quan el tema li resulta conegut i 
el discurs està articulat amb claredat, 
a velocitat mitjana i en una varietat 
estàndard de la llengua. 
4. Comprèn, en una conversa informal 
en què participa, descripcions, 
narracions, punts de vista i opinions 
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Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 

– Establiment i 
manteniment de la 
comunicació i organització del 
discurs. 
 
Estructures 
sintacticodiscursives. 
Lèxic oral d’ús comú (recepció) 
relatiu a identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 

socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana 
(hàbits d’estudi i de feina, 
activitats de lleure), condicions 
de vida (entorn, estructura 
social), relacions interpersonals 
(entre homes i dones, a la feina, 
al centre educatiu, a les 
institucions), comportament 
(gests, expressions facials, ús 
de la veu, contacte visual) i 
convencions socials (costums, 
tradicions). 
Distingir la funció o les funcions 
comunicatives més rellevants 
del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i també 
patrons discursius d’ús freqüent 
relatius a l’organització textual 
(introducció del tema, 
desenvolupament i canvi 
temàtic, i tancament textual). 
Aplicar a la comprensió del text 
els coneixements sobre els 
constituents i l’organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d’ús freqüent en la comunicació 
oral, i també els seus significats 
associats (p. ex., estructura 
afirmativa i negativa per mostrar 
aprovació o desaprovació.) 
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 cotext, 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 les intencions 
comunicatives generals 
relacionats amb aquests. 

sobre assumptes pràctics de la vida 
diària i sobre temes del seu interès, 
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. 
5. Comprèn, en una conversa formal, 
o entrevista (p. ex. en centres 
d’estudis o de feina) en la qual 
participa què se li demana sobre 
assumptes personals, educatius, 
ocupacionals o del seu interès, i 
també comentaris senzills i 
predictibles relacionats amb aquests, 
sempre que pugui demanar que se li 
repeteixi, aclareixi o elabori alguna 
cosa del que se li ha dit. 
6. Distingeix, amb el suport de la 
imatge, les idees principals i 
informació rellevant en presentacions 
sobre temes educatius, ocupacionals 
o del seu interès (p. ex. sobre un tema 
curricular, o una xerrada per 
organitzar la feina en equip). 
7. Identifica la informació essencial de 
programes de televisió sobre 
assumptes quotidians o del seu 
interès articulats amb lentitud i 
claredat (p. ex., notícies, documentals 
o entrevistes), quan les imatges 
ajuden a la comprensió. 
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i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 

 

 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

Estratègies de producció: 
Planificació 

— Concebre el missatge 
amb claredat, distingint-ne la 
idea o les idees principals i 
l’estructura bàsica. 

— Adequar el text al 
destinatari, context i canal, 
aplicant el registre i 
l’estructura de discurs 
adequats a cada cas. 
Execució 
— Expressar el missatge amb 
claredat, coherència, 
estructurant-lo adequadament 
i ajustant-se, si escau, als 
models i les fórmules de cada 
tipus de text. 
— Reajustar la tasca 
(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), 
després de valorar les 
dificultats i els recursos 
disponibles. 
— Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit (utilitzar 
llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 

— Compensar les 
mancances lingüístiques 

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, se sol·licita i 
s’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 monològics 
o dialògics breus i d’estructura 
simple i clara, utilitzant, entre 
altres, procediments com 
l’adaptació del missatge a 
patrons de la primera llengua o 
altres, o l’ús d’elements lèxics 
aproximats i no es disposa 
d’altres de més precisos. 

1. Fa presentacions breus i 
assajades, ben estructurades i amb 
suport visual (p. ex., transparències o 
PowerPoint), sobre aspectes concrets 
de temes del seu interès o relacionats 
amb els seus estudis o ocupació, i 
respon a preguntes breus i senzilles 
dels oients sobre el contingut 
d’aquestes. 
2. Se’n desfà correctament en 
gestions i transaccions quotidianes, 
com ara els viatges, l’allotjament, el 
transport, les compres i el lleure, 
seguint normes de cortesia bàsiques 
(salutació i tractament). 
3. Participa en converses informals 
cara a cara o per telèfon o altres 
mitjans tècnics, en les quals 
estableix contacte social, intercanvia 
informació i expressa opinions i 
punts de vista, fa invitacions i 
oferiments, demana i ofereix coses, 
demana i dóna indicacions o 
instruccions, o discuteix les passes 
que cal seguir per fer una activitat 
conjunta. 
4. Pren part en una conversa formal, 
reunió o entrevista de caràcter 
acadèmic o ocupacional (p. ex., per 
descriure persones, animals, coses i 
llocs, parlar d’activitats, expressar 
habilitats, parlar d’esdeveniments), 
intercanviant informació suficient, 
expressant les seves idees sobre 
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mitjançant procediments 
lingüístics, paralingüístics o 
paratextuals: 
Lingüístics 
— Modificar paraules de 
significat semblant. 
— Definir o parafrasejar un 
terme o expressió. 
Paralingüístics i paratextuals 
— Demanar ajuda. 
— Assenyalar objectes, usar 
díctics o fer accions que 
aclareixen el significat. 
— Usar llenguatge corporal 
culturalment pertinent (gests, 
expressions facials, postures, 
contacte visual o corporal, 
proxèmica). 
— Usar sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques 
convencionals. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i 
situacions presents, i 
expressió d’esdeveniments 
futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 

Incorporar a la producció del 
text oral monològic o dialògic els 
coneixements socioculturals i 
sociolingüístics adquirits relatius 
a estructures socials, relacions 
interpersonals, patrons 
d’actuació, comportament i 
convencions socials, actuant 
amb la propietat deguda i 
respectant les normes de 
cortesia més importants en els 
contextos respectius. 
Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit 
comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns de les 
funcions esmentades i els 
patrons discursius d’ús més 
freqüent per organitzar el text de 
manera senzilla amb prou 
cohesió interna i coherència 
respecte del context de 
comunicació. 
Mostrar control sobre un 
repertori limitat d’estructures 
sintàctiques d’ús habitual, i 
emprar per comunicar-se 
mecanismes senzills prou 
ajustats al context i a la intenció 
comunicativa (repetició lèxica, 
el·lipsi, dixi personal, espacial i 
temporal, juxtaposició, i 
connectors i marcadors 
conversacionals freqüents). 
Conèixer i utilitzar un repertori 
lèxic oral suficient per 
comunicar informació, opinions i 
punts de vista breus, simples i 
directes en situacions habituals i 
quotidianes, 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 

temes habituals, donant la seva opinió 
sobre problemes pràctics quan se li 
demana directament, i reaccionant de 
forma senzilla davant comentaris, 
sempre que pugui demanar que li 
repeteixin els punts clau si ho 
necessita. 
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conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.* 
Lèxic oral d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 

errors de pronunciació 
esporàdics sempre que no 
interrompin la comunicació, i els 
interlocutors hagin de sol·licitar 
repeticions de tant en tant. 
Emprar frases curtes, grups de 
paraules i fórmules per 
comunicar-se de manera 
suficient en breus intercanvis en 
situacions habituals i 
quotidianes, interrompent en 
ocasions el discurs per cercar 
expressions, articular paraules 
menys freqüents i reparar la 
comunicació en situacions 
menys comunes. 
Interactuar de manera senzilla 
en intercanvis clarament 
estructurats, utilitzant fórmules o 
gests simples per prendre o 
cedir el torn de paraula, encara 
que es depengui en gran 
manera de l’actuació de 
l’interlocutor. 
 

 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits 

Estratègies de comprensió: 
— Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 
— Identificació del tipus 
textual, adaptant-hi la 
comprensió. 

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 

1. Identifica, amb ajuda de la imatge, 
instruccions de funcionament i ús 
d’aparells electrònics o de màquines, i 
també instruccions per dur a terme 
activitats i normes de seguretat (p. 
ex., en un centre escolar, un lloc 
públic o una zona de lleure). 
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— Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals). 

— Formulació d’hipòtesis 
sobre contingut i context. 
— Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 
— Reformulació d’hipòtesis a 
partir de la comprensió de 
nous elements. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i 
situacions presents, i 
expressió d’esdeveniments 
futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 

neutre, que tractin d’assumptes 
quotidians, de temes d’interès o 
rellevants per als propis estudis 
i ocupacions, i que contenguin 
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 les 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 
feina, manifestacions incloses 
artístiques com la música o el 
cinema), condicions de vida 
(entorn, estructura social), 
relacions interpersonals (entre 
homes i dones, a la feina, al 
centre educatiu, a les 
institucions) i convencions 
socials (costums, tradicions). 
Distingir la funció o les funcions 
comunicatives més rellevants 
del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i també 
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, i també els seus 
significats associats (p. ex., 
estructura afirmativa i negativa 
per mostrar aprovació o 
desaprovació). 
Reconèixer lèxic escrit d’ús 

2. 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, en els àmbits personal, 
acadèmic i ocupacional. 
3. Comprèn correspondència personal 
en qualsevol format en la qual es 
parla d’un mateix; es descriuen 
persones, objectes i llocs; es narren 
esdeveniments passats, presents i 
futurs, reals o imaginaris, i 
s’expressen sentiments, desitjos i 
opinions sobre temes generals, 
coneguts o del seu interès. 
4. Entén l’essencial de 
correspondència formal en la qual se 
l’informa sobre assumptes del seu 
interès en el context personal, 
educatiu o ocupacional, (p. ex., sobre 
un curs d’idiomes o una compra 
mitjançant Internet).  
5. Capta les idees principals de textos 
periodístics breus en qualsevol suport 
si els nombres , els noms, les 
il·lustracions i els títols vehiculen gran 
part del missatge. 
6. Entén informació específica 
essencial en pàgines web i altres 
materials de referència o consulta 
clarament estructurats sobre temes 
relatius a matèries acadèmiques, 
assumptes ocupacionals, o del seu 
interès (p. ex., sobre un tema 
curricular, un programa informàtic, 
una ciutat, un esport o el medi 
ambient), sempre que pugui rellegir 
les seccions difícils. 
7. Comprèn l’essencial (p. ex., en 
lectures graduades o a les seccions 
de reading) d’històries de ficció breus i 
ben estructurades i es fa una idea del 
caràcter dels diferents personatges, 
les seves relacions i de l’argument. 
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simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.* 
Lèxic escrit d’ús comú 
(recepció) relatiu a identificació 
personal; habitatge, llar i 
entorn; activitats de la vida 
diària; família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques. 

comú relatiu a assumptes 
quotidians i a temes generals o 
relacionats amb els propis 
interessos, estudis i 
ocupacions, i inferir del context 
i del cotext, 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, i 
també abreviatures i símbols 
d’ús comú (p. ex., ¼, %, @), i 
els seus significats associats. 

 
 

 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 

Estratègies de producció: 
Planificació 
— Mobilitzar i coordinar les 
pròpies competències 
generals i comunicatives a fi 
de fer eficaçment la tasca 
(repassar què se sap sobre el 
tema, què es pot o es vol dir, 
etc.). 

— Localitzar i usar 
adequadament recursos 
lingüístics o temàtics (ús d’un 
diccionari o gramàtica, 
obtenció d’ajuda, etc.). 
Execució 

Escriure, en paper o en suport 
electrònic, textos breus, senzills 
i d’estructura clara sobre temes 
quotidians o d’interès personal, 
en un registre formal, neutre o 
informal, utilitzant 
adequadament els recursos 
bàsics de cohesió, les 
convencions ortogràfiques 
bàsiques i els signes de 
puntuació més comuns, amb un 
control raonable d’expressions i 
estructures senzilles i un lèxic 
d’ús freqüent. 
Conèixer i aplicar estratègies 

1. Completa un qüestionari senzill 
amb informació personal i relativa a la 
seva formació, ocupació, interessos o 
aficions (p. ex., per subscriure’s a una 
publicació digital, matricular-se en un 
taller o associar-se a un club 
esportiu). 
2. Escriu notes i missatges (SMS, 
WhatsApp, xats), en els quals es fan 
breus comentaris o es donen 
instruccions i indicacions relacionades 
amb activitats i situacions de la vida 
quotidiana i del seu interès. 
3. Escriu notes, anuncis i missatges 
breus (p. ex., a Twitter o Facebook) 
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— Expressar el missatge amb 
claredat ajustant-se als models 
i a les fórmules de cada tipus 
de text. 
— Reajustar la tasca 
(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), després de valorar 
les dificultats i els recursos 
disponibles. 
— Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit (utilitzar 
llenguatge “prefabricat”, etc.). 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 

— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització 
i la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 

adequades per elaborar textos 
escrits breus i d’estructura 
simple, p. ex., 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 de comunicació. 
Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit 
comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns de les 
funcions esmentades i els 
patrons discursius d’ús més 
freqüent per organitzar el text 
escrit de manera senzilla amb 
prou cohesió interna i 
coherència respecte del context 
de comunicació. 
Mostrar control sobre un 
repertori limitat d’estructures 
sintàctiques d’ús habitual, i 
emprar per comunicar-se 
mecanismes senzills prou 
ajustats al context i a la intenció 
comunicativa (repetició lèxica, 
el·lipsi, dixi 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. 

relacionats amb activitats i situacions 
de la vida quotidiana, del seu interès 
personal o sobre temes d’actualitat, 
respectant les convencions i normes 
de cortesia i de l’etiqueta. 
4. Escriu informes molt breus en 
format convencional amb informació 
senzilla i rellevant sobre fets habituals 
i els motius de certes accions, en els 
àmbits acadèmic i ocupacional, 
descrivint de manera senzilla 
situacions, persones, objectes i llocs i 
assenyalant els principals 
esdeveniments de forma 
esquemàtica. 
5. Escriu correspondència personal en 
la qual s’estableix i manté el contacte 
social (p. ex., amb amics d’altres 
països), s’intercanvia informació, es 
descriuen en termes senzills 
esdeveniments importants i 
experiències personals (p. ex., unes 
vacances interessants o anècdotes 
relacionades amb les seves aficions); 
es donen instruccions, es fan i 
accepten oferiments i suggeriments 
(p. ex., es cancel·len, confirmen o 
modifiquen una invitació o uns plans), 
i s’expressen opinions de manera 
senzilla. 
6. Escriu correspondència formal 
bàsica i breu, adreçada a institucions 
públiques o privades o entitats 
comercials, per sol·licitar o donar la 
informació requerida de manera 
senzilla i observant les convencions 
formals i normes de cortesia bàsiques 
d’aquest tipus de textos. 
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l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.* 
Lèxic escrit d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. Patrons gràfics 
i convencions ortogràfiques. 

Conèixer i aplicar, de manera 
adequada per fer-se entendre 
gairebé sempre, els signes de 
puntuació elementals (p. ex., 
punt, coma) i les regles 
ortogràfiques bàsiques (p. ex., 
ordre dels adjectius, o separació 
de paraules al final de línia), i 
també les convencions 
ortogràfiques més habituals en 
la redacció de textos en suport 
electrònic (p. ex., SMS, 
WhatsApp). 

 
 

 
* Estructures sintacticodiscursives de l’anglès incloses a Way to English 2: 
 
- Expressió de relacions lògiques: conjuncions (and, too, also); disjuncions (or); oposició (but); 
causa (because (of); due to); finalitat (to- infinitive; for); comparació ((not) as .... as; more 
beautiful (than); the fastest); resultat (so…); condició (if); estil indirecte; oracions compostes; 
Verb Patterns; gerundis i infinitus. 
 
- Afirmació (affirmative sentences). 
 
- Exclamació (They are very interesting!, Lots!, Great!, No way! Are you crazy? ...). 
 
- Negació (oracions negatives amb not, never, no (+ noun, e. g. no problem), nobody, nothing;. 
 
- Interrogació (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 
 
- Expressió del temps: passat (Past Simple, Past Continuous; Present Perfect); present 
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(Present Simple i Present Continuous); futur (will; be going to; Present Simple amb valor de 
futur). 
 
- Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (Present Simple i Past Simple / 
Perfect); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to; incoatiu (start -ing); terminatiu 
(stop -ing); condicional (First and Second Conditional). 
 
- Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can; could); obligació 
(have to, must, need to); deure (should); intenció (Present Continuous).  
 
- Expressió de l’existència (e. g. There is/are; There was/were); l'entitat 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (determiners); la qualitat (descriptive 
adjectives). 
 
- Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, 
any).  
 
- Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
 
- Expressió del temps (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 
time; duration (from…to; during; until; since; for); posteriority (afterwards; later); sequence (first, 
next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
 
- Expressió de la manera (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post ; How ...?; How 
often…?; How about…?). 
 
- Expressió d’acord: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…). 
 
- Expressió de certesa: (probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure). 
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NIVELL: 3r d'ESO 

1. Comprendre i extreure la informació general i específica, la idea principal i alguns detalls 

rellevants de textos orals sobre temes concrets i coneguts i de missatges adequats al 

nivell de l’alumnat emesos amb claredat per mitjans audiovisuals. 

● Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat per seguir instruccions, 

comprendre avisos, diàlegs o exposicions breus i cara a cara sobre temes 

coneguts com el lleure, les preferències i experiències personals, l’organització 

de la classe, com també aquells que identifiquin la intenció del parlant. També 

pretén mesurar la capacitat per comprendre la idea general i informacions 

específiques de textos orals procedents de mitjans de comunicació amb 

pronunciació estàndard.  

2. Participar en interaccions comunicatives relatives a situacions habituals o d’interès 

personal i amb diverses finalitats comunicatives, utilitzar les convencions pròpies de la 

conversa i les estratègies necessàries per resoldre les dificultats durant la interacció. 

● Amb aquest criteri s’avalua la capacitat per participar en converses utilitzant les 

estratègies adients per comprendre i fer-se comprendre pels interlocutors 

habituals a l’aula o bé per nadius conscients de parlar amb estudiants 

estrangers. Els intercanvis comunicatius poden presentar incorreccions, però 

que no dificulten la comunicació.  

3. Comprendre i extreure de manera autònoma la informació general i totes les dades 

rellevants de textos escrits autèntics o adaptats, d’extensió variada, diferenciar fets o 

opinions i identificar, si s’escau, la intenció comunicativa de l’autor. 

● Amb aquest criteri s’avalua la capacitat per comprendre diversos tipus de textos 

escrits que tractin de temes generals o relacionats amb altres matèries del 

currículum, aplicant-hi les estratègies de lectura conegudes. També la capacitat 

de llegir de manera autònoma textos d’una certa extensió en diferents suports i 

finalitats.  

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferents suports i tenir cura del lèxic, les 

estructures i els elements de cohesió i coherència necessaris per marcar la relació entre 

les idees i per fer-les comprensibles. 

● Amb aquest criteri s’avalua la capacitat per comunicar-se per escrit, per elaborar 

i revisar esborranys i elegir el registre més adequat. Els textos tindran una sintaxi 

simple, un lèxic limitat però adequat al context, i l’ortografia i puntuació correctes. 

A més, estaran relacionats amb les necessitats de comunicació més usuals i les 

diferents intencions comunicatives.  

5. Utilitzar de forma conscient, en contextos comunicatius variats, el coneixement adquirit 

sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com a instrument d’autocorrecció i 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 88 de 135 

 

d’autoavaluació de les produccions pròpies, orals o escrites, i per comprendre les 

alienes. 

● Amb aquest criteri s’aprecia la capacitat de manera cada vegada més autònoma 

d’expressar els coneixements sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera 

i reflexionar sobre la necessitat de la correcció formal que fa possible la 

comprensió de les produccions pròpies i alienes.  

6. Identificar i utilitzar conscientment diferents estratègies per progressar en 

l’aprenentatge. 

● Aquest criteri pretén avaluar si els alumnes utilitzen les estratègies que 

afavoreixen el procés d’aprenentatge.  

7. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de forma progressivament 

autònoma per buscar i seleccionar informació, produir textos a partir de models, enviar i 

rebre missatges de correu electrònic, establir relacions personals orals i escrites i 

mostrar-ne interès. 

● Amb aquest criteri es valora la capacitat d’utilitzar les tecnologies de la 

informació i la comunicació com a eina de comunicació i d’aprenentatge a l’aula, 

com també per establir relacions personals, orals o escrites.  

8. Identificar els aspectes culturals més rellevants dels països on es parla la llengua 

estrangera, assenyalar les característiques més significatives dels costums, normes, 

actituds i valors de la societat on es parla la llengua que s’estudia i mostrar una 

valoració positiva dels patrons culturals diferents als propis. 

● Amb aquest criteri s’avalua la capacitat per comunicar-se per escrit, per elaborar 

i revisar esborranys i elegir el registre més adequat. Els textos tindran una sintaxi 

simple, un lèxic limitat però adequat al context, i l’ortografia i puntuació correctes. 

A més, estaran relacionats amb les necessitats de comunicació més usuals i les 

diferents intencions comunicatives.  

 

6. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables  
 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Comprensió de textos orals 

Estratègies de comprensió: 
— Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 
— Identificació del tipus 
textual, adaptant-hi la 
comprensió. 
— Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals, detalls rellevants). 

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 velocitat lenta 
o mitjana, en un registre formal, 
informal o neutre, i que versin 
tècnics i articulats a sobre 
assumptes quotidians en 
situacions habituals o sobre 

1. Capta els punts principals i detalls 
rellevants d’indicacions, anuncis, 
missatges i comunicats breus i 
articulats de manera lenta i clara (p. 
ex. reservar un vol, informació sobre 
activitats en un campament d’estiu, 
converses sobre el temps, els 
sentiments o les menjades), sempre 
que les condicions acústiques siguin 
bones i el so no estigui distorsionat. 
2. Entén l’essencial del que se li diu 
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— Formulació d’hipòtesis 
sobre contingut i context. 
— Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 
— Reformulació d’hipòtesis a 
partir de la comprensió de 
nous elements.. 

Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; 
llenguatge no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 

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 del sentit 
general, la informació essencial, 
els punts i les idees principals o 
els detalls rellevants del text. 
Conèixer i utilitzar per 
comprendre el text els aspectes 
socioculturals i sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana 
(hàbits d’estudi i de feina, 
activitats de lleure), condicions 
de vida (entorn, estructura 
social), relacions interpersonals 
(entre homes i dones, a la feina, 
al centre educatiu, a les 
institucions), comportament 
(gests, expressions facials, ús 
de la veu, contacte visual) i 
convencions socials (costums, 
tradicions). 
Distingir la funció o les funcions 
comunicatives més rellevants 
del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i també 
patrons discursius d’ús freqüent 
relatius a l’organització textual 
(introducció del tema, 
desenvolupament i canvi 
temàtic, i tancament textual). 
Aplicar a la comprensió del text 
els coneixements sobre els 
constituents i l’organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d’ús freqüent en la comunicació 
oral, i també els seus significats 
associats (p. ex., estructura 
afirmativa i negativa per mostrar 

en transaccions i gestions quotidianes 
i estructurades (p. ex. a aeroports, 
viatges, campaments, restaurants, 
centres d’oci, d’estudis o feina). 
3. Identifica el sentit general i els 
punts principals d’una conversa formal 
o informal entre dos o més 
interlocutors que té lloc en presència 
seva, quan el tema li resulta conegut i 
el discurs està articulat amb claredat, 
a velocitat mitjana i en una varietat 
estàndard de la llengua. 
4. Comprèn, en una conversa informal 
en què participa, descripcions, 
narracions, punts de vista i opinions 
sobre assumptes pràctics de la vida 
diària i sobre temes del seu interès, 
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. 
5. Comprèn, en una conversa formal, 
o entrevista (p. ex. en centres 
d’estudis o de feina) en la qual 
participa què se li demana sobre 
assumptes personals, educatius, 
ocupacionals o del seu interès, i 
també comentaris senzills i 
predictibles relacionats amb aquests, 
sempre que pugui demanar que se li 
repeteixi, aclareixi o elabori alguna 
cosa del que se li ha dit. 
6. Distingeix, amb el suport de la 
imatge, les idees principals i 
informació rellevant en presentacions 
sobre temes educatius, ocupacionals 
o del seu interès (p. ex. sobre un tema 
curricular, o una xerrada per 
organitzar la feina en equip). 
7. Identifica la informació essencial de 
programes de televisió sobre 
assumptes quotidians o del seu 
interès articulats amb lentitud i 
claredat (p. ex., notícies, documentals 
o entrevistes), quan les imatges 
ajuden a la comprensió. 
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condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
 
Estructures 
sintacticodiscursives. 
Lèxic oral d’ús comú (recepció) 
relatiu a identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 

aprovació o desaprovació.) 
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 cotext, 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 les intencions 
comunicatives generals 
relacionats amb aquests. 
 

 

 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

Estratègies de producció: 
Planificació 
— Concebre el missatge amb 
claredat, distingint-ne la idea o 
les idees principals i 
l’estructura bàsica. 

— Adequar el text al 
destinatari, context i canal, 
aplicant el registre i 
l’estructura de discurs 
adequats a cada cas. 
Execució 
— Expressar el missatge amb 
claredat, coherència, 
estructurant-lo adequadament 
i ajustant-se, si escau, als 
models i les fórmules de cada 
tipus de text. 
— Reajustar la tasca 

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, se sol·licita i 
s’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 

1. Fa presentacions breus i 
assajades, ben estructurades i amb 
suport visual (p. ex., transparències o 
PowerPoint), sobre aspectes concrets 
de temes del seu interès o relacionats 
amb els seus estudis o ocupació, i 
respon a preguntes breus i senzilles 
dels oients sobre el contingut 
d’aquestes. 
2. Se’n desfà correctament en 
gestions i transaccions quotidianes, 
com ara els viatges, l’allotjament, el 
transport, les compres i el lleure, 
seguint normes de cortesia bàsiques 
(salutació i tractament). 
3. Participa en converses informals 
cara a cara o per telèfon o altres 
mitjans tècnics, en les quals 
estableix contacte social, intercanvia 
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(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), 
després de valorar les 
dificultats i els recursos 
disponibles. 
— Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit (utilitzar 
llenguatge ‘prefabricat’, etc.). 

— Compensar les 
mancances lingüístiques 
mitjançant procediments 
lingüístics, paralingüístics o 
paratextuals: 
Lingüístics 
— Modificar paraules de 
significat semblant. 
— Definir o parafrasejar un 
terme o expressió. 
Paralingüístics i paratextuals 
— Demanar ajuda. 
— Assenyalar objectes, usar 
díctics o fer accions que 
aclareixen el significat. 
— Usar llenguatge corporal 
culturalment pertinent (gests, 
expressions facials, postures, 
contacte visual o corporal, 
proxèmica). 
— Usar sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques 
convencionals. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 

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 monològics 
o dialògics breus i d’estructura 
simple i clara, utilitzant, entre 
altres, procediments com 
l’adaptació del missatge a 
patrons de la primera llengua o 
altres, o l’ús d’elements lèxics 
aproximats i no es disposa 
d’altres de més precisos. 
Incorporar a la producció del 
text oral monològic o dialògic els 
coneixements socioculturals i 
sociolingüístics adquirits relatius 
a estructures socials, relacions 
interpersonals, patrons 
d’actuació, comportament i 
convencions socials, actuant 
amb la propietat deguda i 
respectant les normes de 
cortesia més importants en els 
contextos respectius. 
Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit 
comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns de les 
funcions esmentades i els 
patrons discursius d’ús més 
freqüent per organitzar el text de 
manera senzilla amb prou 
cohesió interna i coherència 
respecte del context de 
comunicació. 
Mostrar control sobre un 
repertori limitat d’estructures 
sintàctiques d’ús habitual, i 
emprar per comunicar-se 
mecanismes senzills prou 
ajustats al context i a la intenció 
comunicativa (repetició lèxica, 
el·lipsi, dixi personal, espacial i 

informació i expressa opinions i 
punts de vista, fa invitacions i 
oferiments, demana i ofereix coses, 
demana i dóna indicacions o 
instruccions, o discuteix les passes 
que cal seguir per fer una activitat 
conjunta. 
4. Pren part en una conversa formal, 
reunió o entrevista de caràcter 
acadèmic o ocupacional (p. ex., per 
presentar-se, fer reclamacions, 
discutir preferències, denunciar un 
delicte), intercanviant informació 
suficient, expressant les seves idees 
sobre temes habituals, donant la seva 
opinió sobre problemes pràctics quan 
se li demana directament, i 
reaccionant de forma senzilla davant 
comentaris, sempre que pugui 
demanar que li repeteixin els punts 
clau si ho necessita. 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 92 de 135 

 

persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i 
situacions presents, i 
expressió d’esdeveniments 
futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.* 
Lèxic oral d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 

temporal, juxtaposició, i 
connectors i marcadors 
conversacionals freqüents). 
Conèixer i utilitzar un repertori 
lèxic oral suficient per 
comunicar informació, opinions i 
punts de vista breus, simples i 
directes en situacions habituals i 
quotidianes, 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 
esporàdics sempre que no 
interrompin la comunicació, i els 
interlocutors hagin de sol·licitar 
repeticions de tant en tant. 
Emprar frases curtes, grups de 
paraules i fórmules per 
comunicar-se de manera 
suficient en breus intercanvis en 
situacions habituals i 
quotidianes, interrompent en 
ocasions el discurs per cercar 
expressions, articular paraules 
menys freqüents i reparar la 
comunicació en situacions 
menys comunes. 
Interactuar de manera senzilla 
en intercanvis clarament 
estructurats, utilitzant fórmules o 
gests simples per prendre o 
cedir el torn de paraula, encara 
que es depengui en gran 
manera de l’actuació de 
l’interlocutor. 
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tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 

 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3. Comprensió de textos escrits 

Estratègies de comprensió: 
— Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 
— Identificació del tipus 
textual, adaptant-hi la 
comprensió. 
— Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals). 

— Formulació d’hipòtesis 
sobre contingut i context. 
— Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 
— Reformulació d’hipòtesis a 
partir de la comprensió de 
nous elements. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i 
situacions presents, i 
expressió d’esdeveniments 

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 contenguin 
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 les 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 
feina, activitats de lleure, 
manifestacions incloses 
artístiques com la música o el 
cinema), condicions de vida 
(entorn, estructura social), 
relacions interpersonals (entre 
homes i dones, a la feina, al 
centre educatiu, a les 
institucions) i convencions 
socials (costums, tradicions). 
Distingir la funció o les funcions 
comunicatives més rellevants 
del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i també 
patrons discursius d’ús freqüent 

1. Identifica, amb ajuda de la imatge, 
instruccions de funcionament i ús 
d’aparells electrònics o de màquines, i 
també instruccions per dur a terme 
activitats i normes de seguretat (p. 
ex., en un centre escolar, un lloc 
públic o una zona de lleure). 
2. 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, en els àmbits personal, 
acadèmic i ocupacional. 
3. Comprèn correspondència personal 
en qualsevol format en la qual es 
parla d’un mateix; es descriuen 
persones, objectes i llocs; es narren 
esdeveniments passats, presents i 
futurs, reals o imaginaris, i 
s’expressen sentiments, desitjos i 
opinions sobre temes generals, 
coneguts o del seu interès. 
4. Entén l’essencial de 
correspondència formal en la qual se 
l’informa sobre assumptes del seu 
interès en el context personal, 
educatiu o ocupacional (p. ex., sobre 
un viatge o realització de cerques a 
Internet). 
5. Capta les idees principals de textos 
periodístics breus en qualsevol suport 
si els nombres , els noms, les 
il·lustracions i els títols vehiculen gran 
part del missatge. 
6. Entén informació específica 
essencial en pàgines web i altres 
materials de referència o consulta 
clarament estructurats sobre temes 
relatius a matèries acadèmiques, 
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futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització i 
la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.* 
Lèxic escrit d’ús comú 
(recepció) relatiu a identificació 
personal; habitatge, llar i 
entorn; activitats de la vida 
diària; família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques. 

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, i també els seus 
significats associats (p. ex., 
estructura afirmativa i negativa 
per mostrar aprovació o 
desaprovació). 
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 cotext, 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, i 
també abreviatures i símbols 
d’ús comú (p. ex., ¼, %, @), i 
els seus significats associats). 

 
 

assumptes ocupacionals, o del seu 
interès (p. ex., sobre un tema 
curricular, un programa informàtic, 
una ciutat, un esport o el medi 
ambient), sempre que pugui rellegir 
les seccions difícils. 
7. Comprèn l’essencial (p. ex., en 
lectures graduades o a les seccions 
de reading) d’històries de ficció breus i 
ben estructurades i es fa una idea del 
caràcter dels diferents personatges, 
les seves relacions i de l’argument. 
 

 

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 

Estratègies de producció: Escriure, en paper o en suport 1. Completa un qüestionari senzill 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 95 de 135 

 

Planificació 
— Mobilitzar i coordinar les 
pròpies competències 
generals i comunicatives a fi 
de fer eficaçment la tasca 
(repassar què se sap sobre el 
tema, què es pot o es vol dir, 
etc.). 

— Localitzar i usar 
adequadament recursos 
lingüístics o temàtics (ús d’un 
diccionari o gramàtica, 
obtenció d’ajuda, etc.). 
Execució 
— Expressar el missatge amb 
claredat ajustant-se als models 
i a les fórmules de cada tipus 
de text. 
— Reajustar la tasca 
(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), després de valorar 
les dificultats i els recursos 
disponibles. 
— Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit (utilitzar 
llenguatge “prefabricat”, etc.). 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
— Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
— Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
— Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 

electrònic, textos breus, senzills 
i d’estructura clara sobre temes 
quotidians o d’interès personal, 
en un registre formal, neutre o 
informal, utilitzant 
adequadament els recursos 
bàsics de cohesió, les 
convencions ortogràfiques 
bàsiques i els signes de 
puntuació més comuns, 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. ex., 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 de comunicació. 
Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit 
comunicatiu, utilitzant els 
exponents més comuns de les 
funcions esmentades i els 
patrons discursius d’ús més 
freqüent per organitzar el text 
escrit de manera senzilla amb 
prou cohesió interna i 
coherència respecte del context 
de comunicació. 
Mostrar control sobre un 
repertori limitat d’estructures 
sintàctiques d’ús habitual, i 
emprar per comunicar-se 
mecanismes senzills prou 
ajustats al context i a la intenció 

amb informació personal i relativa a la 
seva formació, ocupació, interessos o 
aficions (p. ex., per subscriure’s a una 
publicació digital, matricular-se en un 
taller o associar-se a un club 
esportiu). 
2. Escriu notes i missatges (SMS, 
WhatsApp, xats), en els quals es fan 
breus comentaris o es donen 
instruccions i indicacions relacionades 
amb activitats i situacions de la vida 
quotidiana i del seu interès. 
3. Escriu notes, anuncis i missatges 
breus (p. ex., a Twitter o Facebook) 
relacionats amb activitats i situacions 
de la vida quotidiana, del seu interès 
personal o sobre temes d’actualitat, 
respectant les convencions i normes 
de cortesia i de l’etiqueta. 
4. Escriu informes molt breus en 
format convencional amb informació 
senzilla i rellevant sobre fets habituals 
i els motius de certes accions, en els 
àmbits acadèmic i ocupacional, 
descrivint de manera senzilla 
situacions, persones, objectes i llocs i 
assenyalant els principals 
esdeveniments de forma 
esquemàtica. 
5. Escriu correspondència personal en 
la qual s’estableix i manté el contacte 
social (p. ex., amb amics), 
s’intercanvia informació, es descriuen 
en termes senzills esdeveniments 
importants i experiències personals 
(p. ex., la victòria en una competició); 
es donen instruccions, es fan i 
accepten oferiments i suggeriments 
(p. ex., es donen instruccions sobre 
com arribar a un lloc, es posen i 
accepten reclamacions o es donen 
consells), i s’expressen opinions de 
manera senzilla. 
6. Escriu correspondència formal 
bàsica i breu, adreçada a institucions 
públiques o privades o entitats 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 96 de 135 

 

presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
— Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i avisos. 
— Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
— Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització 
i la prohibició. 
— Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
— Formulació de 
suggeriments, desitjos, 
condicions i hipòtesis. 
— Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.* 
Lèxic escrit d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, lleure 
i esport; viatges i vacances; 
salut i cures físiques; educació 
i estudi; compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua i 
comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. Patrons gràfics 
i convencions ortogràfiques. 

comunicativa (repetició lèxica, 
el·lipsi, dixi 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 entendre 
gairebé sempre, els signes de 
puntuació elementals (p. ex., 
punt, coma) i les regles 
ortogràfiques bàsiques (p. ex., 
ordre dels adjectius, o separació 
de paraules al final de línia), i 
també les convencions 
ortogràfiques més habituals en 
la redacció de textos en suport 
electrònic (p. ex., SMS, 
WhatsApp). 

 
 

comercials, per sol·licitar o donar la 
informació requerida de manera 
senzilla i observant les convencions 
formals i normes de cortesia bàsiques 
d’aquest tipus de textos. 
 

 
* Estructures sintacticodiscursives de l’anglès incloses a Way to English ESO 3: 
 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 97 de 135 

 

- Expressió de relacions lògiques: conjuncions (and, too, also); disjuncions (or); oposició (but); 
causa (because (of); due to); finalitat (to- infinitive; for); comparació d’adjectius i adverbis 
(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest; too …, (not) … enough); resultat 
(so…); condició (if; unless); estil indirecte (statements, questions, orders, requests, suggestions 
and offers); defining relative clauses). 
 
- Relacions temporals (as soon as; while). 
 
- Afirmació (affirmative sentences; tags). 
 
- Exclamació (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. I didn’t know that!, Great idea!, That’s cool!). 
 
- Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags). 
 
- Interrogació (Wh- questions; aux. questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 
 
- Expressió del temps: passat (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect and 
Past Simple; present (Present Simple and Present Continuous); futur (going to; will; Present 
Simple and Continuous + Adv.; Future Continuous). 
 
- Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (Present and Past Simple / Perfect; 
and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoatiu (start -
ing); terminatiu (stop -ing). 
 
- Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can; be able); 
possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat (must; need; have (got) to); obligació 
(have (got) to; must; imperative); permís (could; allow); consell (should), intenció (Present 
Continuous); condicional (First, Second and Third Conditional); veu passiva (Present Simple 
Passive, Past Simple Passive). 
 
- Expressió de l’existència (e. g. There is/are; There was/were); l’entitat 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative (who, that, which, where, when, 
whose), reflexive/emphatic); determiners); la qualitat (e. g. good at jumping). 
 
- Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 
(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  
 
- Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
 
- Expressió del temps (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness 
(while, as); frequency (e. g. often, usually). 
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- Expressió de la manera (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 

 

NIVELL: 4t d'ESO 

 

Bloc 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

 

1. Capta els punts principals i detalls rellevants de missatges enregistrats o de viva veu, 

clarament articulats, que contenguin instruccions, indicacions o una altra informació, fins i tot de 

tipus tècnic (p. ex., en contestadors automàtics, o sobre com fer un experiment a classe o com 

utilitzar una màquina o dispositiu en l’àmbit ocupacional). 

2. Entén el que se li diu en transaccions i gestions quotidianes i estructurades (p. ex., a bancs, 

botigues, hotels, restaurants, transports, centres educatius, llocs de treball), o menys habituals 

(p. ex., en una farmàcia, un hospital, en una comissaria o un organisme públic), si pot demanar 

confirmació d’alguns detalls. 

3. Identifica les idees principals i els detalls rellevants d’una conversa formal o informal de certa 

durada entre dos o més interlocutors que té lloc en presència seva i en la qual es tracten temes 

coneguts o de caràcter general o quotidià, quan el discurs està articulat amb claredat i en una 

varietat estàndard de la llengua. 

4. Comprèn, en una conversa informal en què participa, explicacions o justificacions de punts 

de vista i opinions sobre diversos assumptes d’interès personal, quotidians o menys habituals, i 

també la formulació d’hipòtesis, l’expressió de sentiments i la descripció d’aspectes abstractes 

de temes com, per exemple, la música, el cinema, la literatura o els temes d’actualitat. 

5. Comprèn, en una conversa formal, o entrevista en la qual participa (p. ex., en centres 

d’estudis o de feina), informació rellevant i detalls sobre assumptes pràctics relatius a activitats 

acadèmiques o ocupacionals de caràcter habitual i predictible, sempre que pugui demanar que 

se li repeteixi, o que es reformuli, aclareixi o elabori, alguna cosa del que se li ha dit. 

6. Distingeix, amb suport visual o escrit, les idees principals i la informació rellevant en 

presentacions o xerrades ben estructurades i d’exposició clara sobre temes coneguts o del seu 

interès relacionats amb l’àmbit educatiu o ocupacional (p. ex., sobre un tema acadèmic o de 

divulgació científica, o una xerrada sobre la formació professional en altres països). 

7. Identifica la idea principal i els aspectes significatius de notícies de televisió clarament 

articulades quan hi ha suport visual que complementa el discurs, i també l’essencial d’anuncis 

publicitaris, sèries i pel·lícules ben estructurats i articulats amb claredat, en una varietat 

estàndard de la llengua, i quan les imatges faciliten la comprensió. 

 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

1. Fa presentacions breus, ben estructurades, assajades prèviament i amb suport visual (p. ex., 

PowerPoint), sobre aspectes concrets de temes acadèmics o ocupacionals del seu interès, 
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organitzant la informació bàsica de manera coherent, explicant les idees principals breument i 

amb claredat i responent a preguntes senzilles dels oients articulades de manera clara i a 

velocitat mitjana. 

2. Es desenvolupa adequadament en situacions quotidianes i menys habituals que poden sorgir 

durant un viatge o una estada a altres països per motius personals, educatius o ocupacionals 

(transport, allotjament, menjades, compres, estudis, feina, relacions amb les autoritats, salut, 

lleure), i sap sol·licitar atenció, informació, ajuda o explicacions, i fer una reclamació o una 

gestió formal de manera senzilla però correcta i adequada al context. 

3. Participa adequadament en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans 

tècnics, sobre assumptes quotidians o menys habituals, en les quals intercanvia informació i 

expressa i justifica breument opinions i punts de vista; narra i descriu de forma coherent fets 

ocorreguts en el passat o plans de futur reals o inventats; formula hipòtesis; fa suggeriments; 

demana i dóna indicacions o instruccions amb cert detall; expressa i justifica sentiments, i 

descriu aspectes concrets i abstractes de temes com, per exemple, la música, el cinema, la 

literatura o els temes d’actualitat. 

4. Pren part en converses formals, entrevistes i reunions de caràcter acadèmic o ocupacional, 

sobre temes habituals en aquests contextos, intercanviant informació pertinent sobre fets 

concrets, demanant i donant instruccions o solucions a problemes pràctics, plantejant els seus 

punts de vista de manera senzilla i amb claredat, i raonant i explicant breument i de manera 

coherent les seves accions, opinions i plans. 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

1. Identifica informació rellevant en instruccions detallades sobre l’ús d’aparells, dispositius o 

programes informàtics, i sobre la realització d’activitats i normes de seguretat o de convivència 

(p. ex., en un esdeveniment cultural, en una residència d’estudiants o en un context 

ocupacional). 

2. Entén el sentit general, els punts principals i informació rellevant d’anuncis i comunicacions 

de caràcter públic, institucional o corporatiu i clarament estructurats, relacionats amb 

assumptes del seu interès personal, acadèmic o ocupacional (p. ex., sobre lleure, cursos, 

beques, ofertes de treball). 

3. Comprèn correspondència personal, en qualsevol suport incloent-hi fòrums en línia o blocs, 

en la qual es descriuen amb cert detall fets i experiències, impressions i sentiments; es narren 

fets i experiències, reals o imaginaris, i s’intercanvien informació, idees i opinions sobre 

aspectes tant abstractes com concrets de temes generals, coneguts o del seu interès. 

4. Entén prou de cartes, faxos o correus electrònics de caràcter formal, oficial o institucional per 

poder reaccionar en conseqüència (p. ex., si se li sol·liciten documents per a una estada 

d’estudis a l’estranger). 

5. Localitza amb facilitat informació específica de caràcter concret en textos periodístics en 

qualsevol suport, ben estructurats i d’extensió mitjana, com ara notícies glossades; reconeix 

idees significatives d’articles divulgatius senzills, i identifica les conclusions principals en textos 

de caràcter clarament argumentatiu, sempre que pugui rellegir les seccions difícils. 
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6. Entén informació específica de caràcter concret en pàgines web i altres materials de 

referència o consulta clarament estructurats (p. ex., enciclopèdies, diccionaris, monografies, 

presentacions) sobre temes relatius a matèries acadèmiques o assumptes ocupacionals 

relacionats amb la seva especialitat o amb els seus interessos. 

7. Comprèn els aspectes generals i els detalls més rellevants de textos de ficció i textos literaris 

contemporanis breus, ben estructurats i en una variant estàndard de la llengua, en els quals 

l’argument és lineal i pot seguir-se sense dificultat, i els personatges i les seves relacions es 

descriuen de manera clara i senzilla. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

1. Completa un qüestionari detallat amb informació personal, acadèmica o laboral (p. ex., per 

fer-se membre d’una associació, o per sol·licitar una beca). 

2. Escriu el seu currículum vitae en format electrònic, seguint, p. ex., el model Europass. 

3. Pren notes, missatges i apunts amb informació senzilla i rellevant sobre assumptes habituals 

i aspectes concrets en els àmbits personal, acadèmic i ocupacional dins la seva especialitat o 

àrea d’interès. 

4. Escriu notes, anuncis, missatges i comentaris breus, en qualsevol suport, en els quals 

sol·licita i transmet informació i opinions senzilles i en els quals ressalta els aspectes que li 

resulten importants (p. ex., en una pàgina web o una revista juvenils, o adreçats a un professor 

o un company), respectant les convencions i normes de cortesia i de l’etiqueta. 

5. Escriu, en un format convencional, informes breus i senzills en els quals dóna informació 

essencial sobre un tema acadèmic, ocupacional, o menys habitual (p. ex., un accident), 

descrivint breument situacions, persones, objectes i llocs; narrant esdeveniments en una clara 

seqüència lineal, i explicant de manera senzilla els motius de certes accions. 

6. Escriu correspondència personal i participa en fòrums, blocs i xats en els quals descriu 

experiències, impressions i sentiments; narra, de forma lineal i coherent, fets relacionats amb el 

seu àmbit d’interès, activitats i experiències passades (p. ex., sobre un viatge, les seves millors 

vacances, un esdeveniment important, un llibre, una pel·lícula), o fets imaginaris; i intercanvia 

informació i idees sobre temes concrets, assenyalant els aspectes que li semblen importants i 

justificant breument les seves opinions sobre aquests. 

7. Escriu correspondència formal bàsica, adreçada a institucions públiques o privades o entitats 

comercials, fonamentalment destinada a demanar o donar informació, sol·licitar un servei o fer 

una reclamació o una altra gestió senzilla, observant les convencions formals i normes de 

cortesia usuals en aquest tipus de textos. 

 

6. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables 
 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 

BLOC 1: COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

Estratègies de comprensió: Identificar el sentit general, la 1. Capta els punts principals i 
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- Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 
- Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 
- Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals, detalls rellevants). 
- Formulació d’hipòtesis sobre 
contingut i context. 
- Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 
- Reformulació d’hipòtesis a 
partir de la comprensió de 
nous elements. 
Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 
Funcions comunicatives: 
- Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 
- Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 
- Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 
- Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i 
avisos. 
- Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 
- Expressió de la voluntat, la 

informació essencial, els punts 
principals i els detalls més 
rellevants en textos orals breus 
o de longitud mitjana, clarament 
estructurats, i transmesos de 
viva veu o per mitjans tècnics i 
articulats a una velocitat 
mitjana, en un registre formal, 
informal o neutre, i que tractin 
d’aspectes concrets o 
abstractes de temes generals, 
sobre assumptes quotidians en 
situacions corrents o menys 
habituals, o sobre els propis 
interessos en els àmbits 
personal, públic, educatiu i 
ocupacional/laboral, 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 adequades per a la 
comprensió del sentit general, 
la informació essencial, els 
punts i les 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 i activitats 
d’estudi, feina i lleure), 
condicions de vida (hàbitat, 
estructura socioeconòmica), 
relacions interpersonals 
(generacionals, entre homes i 
dones, en l’àmbit educatiu, 
ocupacional i institucional), 
comportament (postures, 
expressions facials, ús de la 
veu, contacte visual, 
proxèmica) i convencions 
socials (actituds, valors). 
Distingir la funció o les funcions 
comunicatives més rellevants 

detalls rellevants de missatges 
enregistrats o de viva veu, 
clarament articulats, que 
contenguin instruccions, 
indicacions o una altra informació, 
fins i tot de tipus tècnic (p. ex. en 
un programa de ràdio, o sobre com 
realitzar un experiment a classe o 
com utilitzar una màquina o 
dispositiu en l’àmbit ocupacional). 
2. Entén el que se li diu en 
transaccions i gestions quotidianes 
i estructurades (p. ex., a bancs, 
botigues, hotels, restaurants, 
transports, centres educatius, llocs 
de treball), o menys habituals (p. 
ex., en una farmàcia, un hospital, 
una comissaria o un organisme 
públic), si pot demanar confirmació 
d’alguns detalls. 
3. Identifica les idees principals i 
els detalls rellevants d’una 
conversa formal o informal de certa 
durada entre dos o més 
interlocutors que té lloc en 
presència seva i en la qual es 
tracten temes coneguts o de 
caràcter general o quotidià, quan el 
discurs està articulat amb claredat i 
en una varietat estàndard de la 
llengua. 
4. Comprèn, en una conversa 
informal en què participa, 
explicacions o justificacions de 
punts de vista i opinions sobre 
diversos assumptes d’interès 
personal, quotidians o menys 
habituals, i també la formulació 
d’hipòtesis, l’expressió de 
sentiments i la descripció 
d’aspectes abstractes de temes 
com, per exemple, la música, el 
cinema, la literatura o els temes 
d’actualitat. 
5. Comprèn, en una conversa 
formal, o entrevista en la qual 
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intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització 
i la prohibició. 
- Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 
- Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i 
hipòtesis. 
- Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 
Estructures 
sintacticodiscursives.1 
Lèxic oral d’ús comú 
(recepció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, 
lleure i esport; viatges i 
vacances; salut i cures 
físiques; educació i estudi; 
compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua 
i comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 

del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i 
també patrons discursius d’ús 
freqüent relatius a l’organització 
i l’ampliació o la reestructuració 
de la informació (p. ex., nova 
davant coneguda; 
exemplificació; resum). 
Aplicar a la comprensió del text 
els coneixements sobre els 
constituents i l’organització de 
patrons sintàctics i discursius 
d’ús freqüent en la comunicació 
oral, i també els seus significats 
associats (p. ex., una estructura 
interrogativa per expressar 
sorpresa). 
Reconèixer lèxic oral d’ús comú 
relatiu a assumptes quotidians i 
a temes generals o relacionats 
amb els propis interessos, 
estudis i ocupacions, i un 
repertori limitat d’expressions i 
modismes d’ús freqüent quan el 
context o el suport visual 
faciliten la comprensió. 
Discriminar patrons sonors, 
accentuals, rítmics i d’entonació 
d’ús comú, i reconèixer els 
significats i les intencions 
comunicatives generals 
relacionats amb aquests. 

participa (p. ex., en centres 
d’estudis o de treball), informació 
rellevant i detalls sobre assumptes 
pràctics relatius a activitats 
acadèmiques o ocupacionals de 
caràcter habitual i predictible, 
sempre que pugui demanar que se 
li repeteixi, o que es reformuli, 
aclareixi o elabori, alguna cosa del 
que se li ha dit. 
6. Distingeix, amb suport visual o 
escrit, les idees principals i la 
informació rellevant en 
presentacions o xerrades ben 
estructurades i d’exposició clara 
sobre temes coneguts o del seu 
interès relacionats amb l’àmbit 
educatiu o ocupacional (p. ex., 
sobre un tema acadèmic o de 
divulgació científica, o una xerrada 
sobre la formació professional en 
altres països). 
7. Identifica la idea principal i els 
aspectes significatius de notícies de 
televisió clarament articulades quan 
hi ha suport visual que 
complementa el discurs, i també 
l’essencial d’anuncis publicitaris, 
sèries i pel·lícules ben estructurats i 
articulats amb claredat, en una 
varietat estàndard de la llengua, i 
quan les imatges faciliten la 
comprensió. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 

BLOC 2: Producció de textos orals: expressió i interacció 

Estratègies de producció: 

Planificació 

- Concebre el missatge amb 
claredat, distingint-ne la idea o 
les idees principals i 
l’estructura bàsica. 

Produir textos breus o de 
longitud mitjana, tant en 
conversa cara a cara com per 
telèfon o altres mitjans tècnics, 
en un registre formal, neutre o 
informal, en els quals 
s’intercanvien informació, idees 

1. Fa presentacions breus, ben 
estructurades, assajades 
prèviament i amb suport visual (p. 
ex., PowerPoint), sobre aspectes 
concrets de temes acadèmics o 
ocupacionals del seu interès, 
organitzant la informació bàsica de 
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- Adequar el text al destinatari, 
context i canal, aplicant el 
registre i l’estructura de 
discurs adequats a cada cas. 

Execució 

- Expressar el missatge amb 
claredat, coherència, 
estructurant-lo adequadament 
i ajustant-se, si escau, als 
models i fórmules de cada 
tipus de text. 

- Reajustar la tasca 
(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), després de valorar 
les dificultats i els recursos 
disponibles. 

- Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit. 

- Compensar les mancances 
lingüístiques mitjançant 
procediments lingüístics, 
paralingüístics o paratextuals: 

Lingüístics 

- Modificar paraules de 
significat semblant. 

- Definir o parafrasejar un 
terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals 

- Demanar ajuda. 

- Assenyalar objectes, usar 
díctics o fer accions que 
aclareixen el significat. 

- Usar llenguatge corporal 
culturalment pertinent (gests, 
expressions facials, postures, 
contacte visual o corporal, 
proxèmica). 

- Usar sons extralingüístics i 
qualitats prosòdiques 

i opinions, es justifiquen de 
manera simple però suficient 
els motius d’accions i plans, i es 
formulen hipòtesis, encara que 
de vegades hi hagi titubejos per 
cercar expressions, pauses per 
reformular i organitzar el 
discurs i sigui necessari repetir 
el que s’ha dit per ajudar 
l’interlocutor a comprendre 
alguns detalls. 

Conèixer i saber aplicar les 
estratègies més adequades per 
produir textos orals monològics 
o dialògics breus o de longitud 
mitjana, i d’estructura simple i 
clara, explotant els recursos de 
què es disposa i limitant 
l’expressió a aquests; recorrent, 
entre altres, a procediments 
com la definició simple 
d’elements per als que no es 
tenen les paraules precises, o 
començant de nou amb una 
nova estratègia quan falla la 
comunicació. 

Incorporar a la producció del 
text oral monològic o dialògic 
els coneixements socioculturals 
i sociolingüístics adquirits 
relatius a relacions 
interpersonals i convencions 
socials en els àmbits personal, 
públic, educatiu i 
ocupacional/laboral, 
seleccionant i aportant 
informació necessària i 
pertinent, ajustant de manera 
adequada l’expressió al 
destinatari, al propòsit 
comunicatiu, al tema tractat i al 
canal de comunicació, i 
expressant opinions i punts de 
vista amb la cortesia 
necessària. 

manera coherent, explicant les 
idees principals breument i amb 
claredat i responent a preguntes 
senzilles dels oients articulades de 
manera clara i a velocitat mitjana. 

2. Es desenvolupa adequadament 
en situacions quotidianes i menys 
habituals que poden sorgir durant 
un viatge o una estada a altres 
països per motius personals, 
educatius o ocupacionals 
(transport, allotjament, menjades, 
compres, estudis, feina, relacions 
amb les autoritats, salut, lleure), i 
sap sol·licitar atenció, informació, 
ajuda o explicacions, i fer una 
reclamació o una gestió formal de 
manera senzilla però correcta i 
adequada al context. 

3. Participa adequadament en 
converses informals cara a cara o 
per telèfon o altres mitjans tècnics, 
sobre assumptes quotidians o 
menys habituals, en les quals 
intercanvia informació i expressa i 
justifica breument opinions i punts 
de vista; narra i descriu de forma 
coherent fets ocorreguts en el 
passat o plans de futur reals o 
inventats; formula hipòtesis; fa 
suggeriments; demana i dóna 
indicacions o instruccions amb cert 
detall; expressa i justifica 
sentiments, i descriu aspectes 
concrets i abstractes de temes 
com, per exemple, la música, el 
cinema, la literatura o els temes 
d’actualitat. 
4. Pren part en converses formals, 
entrevistes i reunions de caràcter 
acadèmic o ocupacional, sobre 
temes habituals en aquests 
contextos, intercanviant informació 
pertinent sobre fets concrets, 
demanant i donant instruccions o 
solucions a problemes pràctics, 
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convencionals. 

Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 

Funcions comunicatives: 

- Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 

- Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 

- Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 

- Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i 
avisos. 

- Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 

- Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització 
i la prohibició. 

- Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 

- Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i 
hipòtesis. 

- Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 

Estructures 

Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit 
comunicatiu, utilitzant un 
repertori d’exponents comuns 
de les esmentades funcions i 
els patrons discursius habituals 
per iniciar i concloure el text 
adequadament, organitzar la 
informació de manera clara, 
ampliar-la amb exemples o 
resumir-la. 

Mostrar un bon control, encara 
que amb alguna influència de la 
primera llengua o d’altres, 
sobre un ampli repertori 
d’estructures sintàctiques 
comunes, i seleccionar els 
elements adequats de 
coherència i de cohesió textual 
per organitzar el discurs de 
manera senzilla però eficaç. 

Conèixer i utilitzar lèxic oral 
d’ús comú relatiu a assumptes 
quotidians i a temes generals o 
relacionats amb els propis 
interessos, estudis i 
ocupacions, i un repertori limitat 
d’expressions i modismes d’ús 
freqüent. 

Pronunciar i entonar els 
enunciats de manera clara i 
comprensible, si bé els 
interlocutors poden necessitar 
repeticions si es tracta de 
paraules i estructures poc 
freqüents, en l’articulació de les 
quals es poden cometre errors 
que no interrompin la 
comunicació. 

Mantenir el ritme del discurs 
amb prou fluïdesa per fer 
comprensible el missatge quan 
les intervencions són breus o 
de longitud mitjana, encara que 
puguin produir-se pauses, 

plantejant els seus punts de vista 
de manera senzilla i amb claredat, i 
raonant i explicant breument i de 
manera coherent les seves accions, 
opinions i plans. 
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sintacticodiscursives.1 

Lèxic oral d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, 
lleure i esport; viatges i 
vacances; salut i cures 
físiques; educació i estudi; 
compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua 
i comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons sonors, accentuals, 
rítmics i d’entonació. 
 

vacil·lacions ocasionals o 
reformulacions del que es vol 
expressar en situacions menys 
habituals o en intervencions 
més llargues. 
Interactuar de manera senzilla 
però efectiva en intercanvis 
clarament estructurats, utilitzant 
fórmules o indicacions habituals 
per prendre o cedir el torn de 
paraula, encara que es pugui 
necessitar l’ajuda de 
l’interlocutor. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 

BLOC 3: Comprensió de textos escrits 

Estratègies de comprensió: 

- Mobilització d’informació 
prèvia sobre tipus de tasca i 
tema. 

- Identificació del tipus textual, 
adaptant-hi la comprensió. 

- Distinció de tipus de 
comprensió (sentit general, 
informació essencial, punts 
principals, detalls rellevants). 

- Formulació d’hipòtesis sobre 
contingut i context. 

- Inferència i formulació 
d’hipòtesis sobre significats a 
partir de la comprensió 
d’elements significatius, 
lingüístics i paralingüístics. 

- Reformulació d’hipòtesis a 
partir de la comprensió de 

Identificar la informació 
essencial, els punts més 
rellevants i els detalls 
importants en textos, tant en 
format imprès com en suport 
digital, breus o de longitud 
mitjana i ben estructurats 
escrits en un registre formal, 
informal o neutre, que tractin 
d’assumptes quotidians o 
menys habituals, de temes 
d’interès o rellevants per als 
propis estudis, ocupació o feina 
i que contenguin estructures i 
un lèxic d’ús comú, tant de 
caràcter general com més 
específic. 

Conèixer i saber aplicar les 
estratègies més adequades per 
a la comprensió del sentit 

1. Identifica informació rellevant en 
instruccions detallades sobre l’ús 
d’aparells, dispositius o programes 
informàtics, i sobre la realització 
d’activitats i normes de seguretat o 
de convivència (p. ex., en un 
esdeveniment cultural, en una 
residència d’estudiants o en un 
context ocupacional). 

2. Entén el sentit general, els punts 
principals i informació rellevant 
d’anuncis i comunicacions de 
caràcter públic, institucional o 
corporatiu i clarament estructurats, 
relacionats amb assumptes del seu 
interès personal, acadèmic o 
ocupacional (p. ex., sobre lleure, 
cursos, beques, ofertes de treball). 

3. Comprèn correspondència 
personal, en qualsevol suport 
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nous elements. 

Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 

Funcions comunicatives: 

- Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 

- Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 

- Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 

- Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i 
avisos. 

- Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 

- Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització 
i la prohibició. 

- Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 
sorpresa, i els seus contraris. 

- Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i 
hipòtesis. 

- Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 

Estructures 

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 sociolingüístics 
relatius a la vida quotidiana 
(hàbits i activitats d’estudi, feina 
i lleure), condicions de vida 
(hàbitat, estructura 
socioeconòmica), relacions 
interpersonals (generacionals, o 
en l’àmbit educatiu, ocupacional 
i institucional) i convencions 
socials (actituds, valors), i 
també els aspectes culturals 
generals que permetin 
comprendre informació i idees 
presents en el text (p. ex., de 
caràcter cultural, 
interdisciplinari o literari). 

Distingir la funció o les funcions 
comunicatives més rellevants 
del text i un repertori dels seus 
exponents més comuns, i 
també patrons discursius d’ús 
freqüent relatius a l’organització 
i ampliació o reestructuració de 
la informació (p. ex., nova 
davant coneguda; 
exemplificació; resum). 

Reconèixer, i aplicar a la 
comprensió del text, els 
constituents i l’organització 
d’estructures sintàctiques d’ús 
freqüent en la comunicació 
escrita, i també els seus 
significats associats (p. ex., una 
estructura interrogativa per 
expressar sorpresa). 

Reconèixer lèxic escrit d’ús 
comú relatiu a assumptes 
quotidians i a temes generals o 
relacionats amb els propis 

incloent-hi fòrums en línia o blogs, 
en la qual es descriuen amb cert 
detall fets i experiències, 
impressions i sentiments; es narren 
fets i experiències, reals o 
imaginaris, i s’intercanvien 
informació, idees i opinions sobre 
aspectes tant abstractes com 
concrets de temes generals, 
coneguts o del seu interès. 

4. Entén prou de cartes, faxos o 
correus electrònics de caràcter 
formal, oficial o institucional per 
poder reaccionar en conseqüència 
(p. ex. si se li sol·liciten documents 
per estudiar a l’estranger). 

5. Localitza amb facilitat informació 
específica de caràcter concret en 
textos periodístics en qualsevol 
suport, ben estructurats i 
d’extensió mitjana, com ara 
notícies glossades; reconeix idees 
significatives d’articles divulgatius 
senzills, i identifica les conclusions 
principals en textos de caràcter 
clarament argumentatiu, sempre 
que pugui rellegir les seccions 
difícils. 

6. Entén informació específica de 
caràcter concret en pàgines web i 
altres materials de referència o 
consulta clarament estructurats (p. 
ex., articles, blogs, monografies, 
presentacions) sobre temes 
relatius a matèries acadèmiques o 
assumptes ocupacionals 
relacionats amb la seva 
especialitat o amb els seus 
interessos. 
7. Comprèn els aspectes generals i 
els detalls més rellevants de textos 
de ficció i textos literaris 
contemporanis breus, ben 
estructurats i en una variant 
estàndard de la llengua, en els 
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sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú 
(recepció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, 
lleure i esport; viatges i 
vacances; salut i cures 
físiques; educació i estudi; 
compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua 
i comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques. 

interessos, estudis i 
ocupacions, i un repertori limitat 
d’expressions i modismes d’ús 
freqüent quan el context o el 
suport visual faciliten la 
comprensió. 
Reconèixer les principals 
convencions de format, 
tipogràfiques, ortogràfiques i de 
puntuació, i també abreviatures i 
símbols d’ús comú i més 
específic (p. ex., &, %), i els 
seus significats associats.  

quals l’argument és lineal i pot 
seguir-se sense dificultat, i els 
personatges i les seves relacions 
es descriuen de manera clara i 
senzilla. 

 

Continguts Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 

BLOC 4: Producció de textos escrits: expressió i interacció 

Estratègies de producció: 

Planificació 

- Mobilitzar i coordinar les 
pròpies competències 
generals i comunicatives a fi 
de fer eficaçment la tasca 
(repassar què se sap sobre el 
tema, què es pot o es vol dir, 
etc.). 

- Localitzar i usar 
adequadament recursos 
lingüístics o temàtics (ús d’un 
diccionari o gramàtica, 
obtenció d’ajuda, etc.). 

Execució 

- Expressar el missatge amb 
claredat ajustant-se als 
models i a les fórmules de 
cada tipus de text. 

- Reajustar la tasca 

Escriure, en paper o en suport 
electrònic, textos breus o de 
longitud mitjana, coherents i 
d’estructura clara, sobre temes 
d’interès personal, o assumptes 
quotidians o menys habituals, 
en un registre formal, neutre o 
informal, utilitzant 
adequadament els recursos de 
cohesió, les convencions 
ortogràfiques i els signes de 
puntuació més comuns, i 
mostrant un control raonable 
d’expressions, estructures i un 
lèxic d’ús freqüent, tant de 
caràcter general com més 
específic dins la pròpia àrea 
d’especialització o d’interès. 

Conèixer, seleccionar i aplicar 
les estratègies més adequades 
per elaborar textos escrits 

1. Completa un qüestionari detallat 
amb informació personal, 
acadèmica o laboral (p. ex., per 
fer-se membre d’una associació). 

2. Escriu el seu curriculum vitae en 
format electrònic, seguint, p. ex., el 
model Europass. 

3. Pren notes, missatges i apunts 
amb informació senzilla i rellevant 
sobre assumptes habituals i 
aspectes concrets en els àmbits 
personal, acadèmic i ocupacional 
dins la seva especialitat o àrea 
d’interès. 

4. Escriu notes, anuncis, missatges 
i comentaris breus, en qualsevol 
suport, en els quals sol·licita i 
transmet informació i opinions 
senzilles i en els quals ressalta els 
aspectes que li resulten importants 
(p. ex., en un blog o un correu 
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(emprendre una versió més 
modesta de la tasca) o el 
missatge (fer concessions en 
el que realment li agradaria 
expressar), després de valorar 
les dificultats i els recursos 
disponibles. 

- Basar-se en els 
coneixements previs i treure’n 
el màxim partit. 

Aspectes socioculturals i 
sociolingüístics: convencions 
socials, normes de cortesia i 
registres; costums, valors, 
creences i actituds; llenguatge 
no verbal. 

Funcions comunicatives: 

- Iniciació i manteniment de 
relacions personals i socials. 

- Descripció de qualitats 
físiques i abstractes de 
persones, objectes, llocs i 
activitats. 

- Narració d’esdeveniments 
passats puntuals i habituals, 
descripció d’estats i situacions 
presents, i expressió 
d’esdeveniments futurs. 

- Petició i oferiment 
d’informació, indicacions, 
opinions i punts de vista, 
consells, advertències i 
avisos. 

- Expressió del coneixement, 
la certesa, el dubte i la 
conjectura. 

- Expressió de la voluntat, la 
intenció, la decisió, la 
promesa, l’ordre, l’autorització 
i la prohibició. 

- Expressió de l’interès, 
l’aprovació, l’estimació, la 
simpatia, la satisfacció, 
l’esperança, la confiança, la 

breus o de mitjana longitud, p. 
ex., refrasejant estructures a 
partir d’altres textos de 
característiques i propòsits 
comunicatius similars, o 
redactant esborranys previs. 

Incorporar a la producció del 
text escrit els coneixements 
socioculturals i sociolingüístics 
adquirits relatius a relacions 
interpersonals i convencions 
socials en els àmbits personal, 
públic, educatiu i 
ocupacional/laboral, 
seleccionant i aportant 
informació necessària i 
pertinent, ajustant de manera 
adequada l’expressió al 
destinatari, al propòsit 
comunicatiu, al tema tractat i al 
suport textual, i expressant 
opinions i punts de vista amb la 
cortesia necessària. 

Dur a terme les funcions 
requerides pel propòsit 
comunicatiu, utilitzant un 
repertori d’exponents comuns 
de les esmentades funcions i 
els patrons discursius habituals 
per iniciar i concloure el text 
escrit adequadament, 
organitzar la informació de 
manera clara, ampliar-la amb 
exemples o resumir-la. 

Mostrar un bon control, encara 
que amb alguna influència de la 
primera llengua o altres, sobre 
un ampli repertori d’estructures 
sintàctiques comunes, i 
seleccionar els elements 
adequats de coherència i de 
cohesió textual per organitzar el 
discurs de manera senzilla però 
eficaç. 

Conèixer i utilitzar lèxic escrit 

electrònic), respectant les 
convencions i normes de cortesia i 
de l’etiqueta. 

5. Escriu, en un format 
convencional, informes breus i 
senzills en els quals dóna 
informació essencial sobre un tema 
acadèmic, ocupacional, o menys 
habitual (p. ex., una crítica de 
cinema), descrivint breument 
situacions, persones, objectes i 
llocs; narrant esdeveniments en 
una clara seqüència lineal, i 
explicant de manera senzilla els 
motius de certes accions. 

6. Escriu correspondència personal 
i participa en fòrums, blogs i xats 
en els quals descriu experiències, 
impressions i sentiments; narra, de 
forma lineal i coherent, fets 
relacionats amb el seu àmbit 
d’interès, activitats i experiències 
passades (p. ex., sobre un viatge o 
un esdeveniment important, una 
pel·lícula), o fets imaginaris; i 
intercanvia informació i idees sobre 
temes concrets, assenyalant els 
aspectes que li semblen importants 
i justificant breument les seves 
opinions sobre aquests. 
7. Escriu correspondència formal 
bàsica, adreçada a institucions 
públiques o privades o entitats 
comercials, fonamentalment 
destinada a demanar o donar 
informació, sol·licitar un servei o fer 
una reclamació o una altra gestió 
senzilla, observant les convencions 
formals i normes de cortesia usuals 
en aquest tipus de textos. 
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sorpresa, i els seus contraris. 

- Formulació de suggeriments, 
desitjos, condicions i 
hipòtesis. 

- Establiment i manteniment 
de la comunicació i 
organització del discurs. 

Estructures 
sintacticodiscursives.1 

Lèxic escrit d’ús comú 
(producció) relatiu a 
identificació personal; 
habitatge, llar i entorn; 
activitats de la vida diària; 
família i amics; feina i 
ocupacions; temps lliure, 
lleure i esport; viatges i 
vacances; salut i cures 
físiques; educació i estudi; 
compres i activitats 
comercials; alimentació i 
restauració; transport; llengua 
i comunicació; medi ambient, 
clima i entorn natural; 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. 
Patrons gràfics i convencions 
ortogràfiques. 

d’ús comú relatiu a assumptes 
quotidians i a temes generals o 
relacionats amb els propis 
interessos, estudis i 
ocupacions, i un repertori limitat 
d’expressions i modismes d’ús 
freqüent. 
Utilitzar les convencions 
ortogràfiques, de puntuació i de 
format més freqüents amb 
raonable correcció de manera 
que es comprengui el missatge, 
encara que pot donar-se alguna 
influència de la primera o 
d’altres llengües; saber emprar 
els recursos bàsics de 
processament de textos per 
corregir els errors ortogràfics 
dels textos que es produeixen 
en format electrònic, i adaptar-
se a les convencions comunes 
d’escriptura de textos en 
Internet (p. ex., abreviacions o 
altres en xats). 

 
 
* Estructures sintacticodiscursives de l’anglès incloses a WAY TO ENGLISH 4: 
 
- Expressió de relacions lògiques: conjuncions (not only ... but also; both ... and); disjuncions 
(or); oposició/concessió ((not ...) but; ..., though); causa (because (of); due to; as; since); 
finalitat (to- infinitive; for); comparació d’adjectius i adverbis (as/not so Adj. as; less/more + 
Adj./Adv. (than); the highest; too ..., (not) ... enough); resultat (so; so that); condició (if; unless); 
estil indirecte (statements, questions, orders, requests, suggestions and offers); defining i non-
defining relative clauses). 
 
- Relacions temporals (the moment (that); while). 
 
- Afirmació (affirmative sentences; tags; Me too). 
 
- Exclamació (exclamatory sentences and phrases, e. g. Look Out!, I can’t wait!, It will be great 
fun!). 
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- Negació (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags); me neither. 
 
- Interrogació (Wh- questions; aux. questions; Yes / No Questions; What’s it about?; Are you a 
risk taker?; tags). 
 
- Expressió del temps: passat (Past Simple and Continuous; Present Perfect and Past Simple; 
Past Perfect and Past Simple); present (Present Simple and Present Continuous); futur (be 
going to; will; Present Simple and Continuous + Adv.; Future Continuous). 
 
- Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (Present and Past Simple / Perfect; 
and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year); used to); incoatiu (be 
about to); terminatiu (stop -ing). 
 
- Expressió de la modalitat: factualitat (declarative sentences); capacitat (can; could; be able to); 
possibilitat/probabilitat (may; might; perhaps); necessitat (must; need to; have (got) to); 
obligació (have (got) to; must; imperative); permís (may; could; allow); consell (should), intenció 
(Present Continuous); condicional (Zero, First, Second and Third Conditional); veu passiva 
(Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive). 
 
- Expressió de l’existència (e. g. there could be); l’entitat (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative (who, that, which, where, when, whose), reflexive/emphatic, one(s); 
determiners); la qualitat (e. g. good at maths). 
 
- Expressió de la quantitat (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: e. g. really; quite; a little).  
 
- Expressió de l’espai (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
 
- Expressió del temps (points (e. g. at midnight); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late; by the time) of time; duration (from … to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (at first, next; in the 
beginning, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice a day; daily). 
 
- Expressió de la manera (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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NIVELL: 2n i 3r PMAR 

1. Identificar i comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants 

de textos orals senzills, sobre assumptes quotidians, de caràcter interpersonal o a 

través de mitjans audiovisuals. 

● Amb aquest criteri es valora la capacitat dels alumnes per comprendre les 

informacions essencials dels diàlegs emesos cara a cara o per mitjans 

audiovisuals tot i que no es comprenguin en la seva totalitat.  

2. Comunicar-se oralment per participar en converses i en simulacions sobre temes 

coneguts o treballats prèviament, utilitzar les estratègies comunicatives adequades per 

facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs comprensible i eficaç.  

● Aquest criteri avalua la capacitat de comunicar-se oralment quan es participa en 

converses, reals o simulades, sobre temes coneguts.  

3. Reconèixer la idea general i extreure la informació específica de textos escrits adequats 

a l’edat, amb el suport d’elements textuals i no textuals, sobre temes variats i relacionats 

amb algunes matèries del currículum.  

● Amb aquest criteri s’apreciarà la capacitat per comprendre textos diversos 

aplicant-hi estratègies bàsiques de lectura.  

4. Redactar textos breus i senzills sobre temes quotidians en diferents suports, utilitzar les 

estructures, les funcions i el lèxic adequats, així com alguns elements bàsics de 

cohesió, a partir de models i respectant les regles elementals d’ortografia i de puntuació.  

● Aquest criteri avalua la capacitat per redactar textos senzills que contenguin 

paraules d’ús habitual, oracions simples i connectors bàsics.  

5. Utilitzar el coneixement d’alguns aspectes formals del codi de la llengua estrangera 

(morfologia, sintaxi i fonologia) en diferents contexts de comunicació, tant com a 

instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies i de 

comprensió de les produccions alienes, com a eina útil per realitzar correctament les 

tasques d’expressió oral i escrita.  

● Amb aquest criteri es valora la capacitat dels alumnes per aplicar els seus 

coneixements sobre el sistema lingüístic i de reflexionar sobre la necessitat de la 

correcció formal que fa possible la comprensió.  

6. Identificar i utilitzar estratègies bàsiques d’aprenentatge. Induir regles de funcionament 

de la llengua estrangera a partir de l’observació de les regularitats i de l’aplicació dels 

processos d’inducció i deducció de forma alternativa.  

● Aquest criteri pretén avaluar si s’utilitzen les estratègies bàsiques que faciliten el 

procés d’aprenentatge.  
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7. Usar de forma guiada les tecnologies de la informació i la comunicació per buscar i 

seleccionar informació, produir missatges a partir de models, establir relacions 

personals i mostrar interès pel seu ús.  

● Amb aquest criteri es valora la capacitat d’utilitzar les tecnologies de la 

informació i la comunicació com a eina de comunicació i d’aprenentatge en 

activitats habituals d’aula i per establir relacions personals.  

8. Identificar i mostrar interès pels aspectes culturals i geogràfics propis dels països i 

cultures on es parla la llengua estrangera que es presentin de forma explícita als textos 

amb què es treballa.  

● Aquest criteri pretén comprovar que es coneixen alguns trets importants del 

context sociocultural i geogràfic dels països on es parla la llengua estrangera.  

 

NIVELL: 1r Batxillerat 

 

BLOC 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

1. Comprèn instruccions tècniques, donades cara a cara o per altres mitjans, relatives a la 

realització d’activitats i normes de seguretat en l’àmbit personal (per ex., en una instal·lació 

esportiva), públic (per ex., en una situació d’emergència), acadèmic o ocupacional (per ex., una 

visita guiada a una pinacoteca, o sobre l’ús de màquines, dispositius electrònics o programes 

informàtics). 

2. Entén, en transaccions i gestions quotidianes i menys habituals, l’exposició d’un problema o 

la sol·licitud d’informació respecte d’aquesta (per ex., en el cas d’una reclamació), sempre que 

pugui demanar confirmació sobre alguns detalls. 

3. Identifica els punts principals i detalls rellevants d’una conversa formal o informal de certa 

durada entre dos o més interlocutors que es produeix al seu voltant, sempre que les condicions 

acústiques siguin bones, el discurs estigui estructurat i no es faci un ús gaire idiomàtic de la 

llengua. 

4. Comprèn, en una conversa informal o una discussió en què participa, tant de viva veu com 

per mitjans tècnics, informació específica rellevant sobre temes generals o del seu interès, i 

capta sentiments com la sorpresa, l’interès o la indiferència, sempre que els interlocutors evitin 

un ús molt idiomàtic de la llengua i si no hi ha interferències acústiques. 

5. Comprèn, 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 aclariments sobre 

alguns detalls. 

6. Comprèn les idees principals i detalls rellevants d’una presentació, xerrada o conferència que 

veure’s sobre temes del seu interès o de la seva especialitat, sempre que el discurs estigui 

exposat de manera clara i en llengua estàndard (per ex., una presentació sobre l’organització 

de la universitat en altres països). 
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7. Comprèn els punts principals i detalls rellevants en la majoria de programes de ràdio i 

televisió relatius a temes d’interès personal o de la seva especialitat (per ex., entrevistes, 

documentals, sèries i pel·lícules), quan s’articulen de manera relativament lenta i amb una 

pronunciació clara i estàndard, i que tractin temes coneguts o del seu interès. 

 

BLOC 2. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

1. Fa presentacions ben estructurades i de certa durada sobre un tema acadèmic (per ex., el 

disseny d’un aparell o dispositiu, o sobre una obra artística o literària), amb prou claredat com 

perquè es pugui seguir sense dificultat la major part del temps i amb les idees principals 

explicades amb una raonable precisió, i respon a preguntes complementàries de l’audiència 

formulades amb claredat i a velocitat normal. 

2. Es desenvolupa amb eficàcia en transaccions i gestions que sorgeixen mentre viatja, 

organitza el viatge o tracta amb les autoritats, com també en situacions menys habituals a 

hotels, botigues, agències de viatges, centres de salut, estudi o feina (per ex., per fer 

reclamacions), plantejant els seus raonaments i punts de vista amb claredat i seguint les 

convencions socioculturals que demanda el context específic. 

3. Participa amb eficàcia en converses informals cara a cara o per telèfon o per altres mitjans 

tècnics, en què descriu amb cert detall fets, experiències, sentiments i reaccions, somnis, 

esperances i ambicions, i respon adequadament a sentiments com la sorpresa, l’interès o la 

indiferència; explica històries, com també l’argument de llibres i pel·lícules, indicant les seves 

reaccions; ofereix i s’interessa per opinions personals sobre temes del seu interès; fa 

comprensibles les seves opinions o reaccions respecte de les solucions possibles de 

problemes o qüestions pràctiques; expressa amb amabilitat creences, acords i desacords, i 

explica i justifica les seves opinions i projectes. 

4. Pren part adequadament, encara que de vegades hagi de demanar que li repeteixin o 

aclareixin algun dubte, en converses formals, entrevistes i reunions de caràcter acadèmic o 

ocupacional, intercanviant informació rellevant sobre aspectes tant abstractes com concrets de 

temes quotidians i menys habituals en aquests contextos, demanant i donant instruccions o 

solucions a problemes pràctics, plantejant els seus punts de vista amb claredat, i justificant amb 

cert detall i de manera coherent les seves opinions, plans i suggeriments sobre futures 

actuacions. 

 

BLOC 3. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS 

1. Comprèn instruccions d’una certa extensió i complexitat dins la seva àrea d’interès o la seva 

especialitat, sempre que pugui tornar a llegir les seccions difícils (per ex., sobre com redactar 

un treball acadèmic seguint les convencions internacionals). 

2. Entén detalls rellevants i implicacions d’anuncis i material de caràcter publicitari sobre 

assumptes del seu interès personal i acadèmic (per ex., fullets, prospectes, programes 

d’estudis universitaris). 
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3. Comprèn correspondència personal en qualsevol suport, i missatges en fòrums i blocs, en 

els quals es transmeten informació i idees, es pregunta sobre problemes i s’expliquen amb 

raonable precisió, i es descriuen de manera clara i detallada, experiències, sentiments, 

reaccions, fets, plans i aspectes tant abstractes com concrets de temes del seu interès. 

4. Comprèn informació rellevant en correspondència formal d’institucions públiques o entitats 

privades com universitats, empreses o companyies de serveis (per ex., carta d’admissió a un 

curs). 

5. Comprèn el sentit general, els punts principals i els detalls més rellevants en notícies i 

articles periodístics ben estructurats i de certa longitud en els quals s’adopten punts de vista 

concrets sobre temes d’actualitat o del seu interès i redactats en una variant estàndard de la 

llengua. 

6. Entén, en manuals, enciclopèdies i llibres de text, tant en suport paper com digital, informació 

concreta per a la resolució de tasques de classe o treballs d’investigació relacionats amb temes 

de la seva especialitat, com també informació concreta relacionada amb qüestions pràctiques o 

amb temes del seu interès acadèmic o ocupacional en pàgines web i altres textos informatius 

oficials, institucionals, o corporatius. 

7. Segueix sense dificultat la línia argumental d’històries de ficció i de novel·les curtes 

clarament estructurades, de llenguatge senzill i directe, en una varietat estàndard de la llengua, 

i comprèn el caràcter dels diferents personatges i les seves relacions, quan uns i altres estan 

descrits clarament i amb prou detall. 

 

BLOC 4. PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ 

 

1. Completa un qüestionari detallat amb informació personal, acadèmica o laboral (per ex., per 

prendre part en un concurs internacional, o per sol·licitar unes pràctiques en empreses). 

2. Escriu, en un format convencional i en qualsevol suport, un currículum vitae, detallant i 

ampliant la informació que considera rellevant en relació amb el propòsit i destinatari específics. 

3. Pren notes, fent una llista dels aspectes importants, durant una conferència senzilla, i redacta 

un breu resum amb la informació essencial, sempre que el tema sigui conegut i el discurs es 

formuli d’una manera senzilla i s’articuli amb claredat. 

4. Escriu notes, anuncis, missatges i comentaris, en qualsevol suport, en els quals transmet i 

sol·licita informació rellevant i opinions sobre aspectes personals, acadèmics o ocupacionals, 

respectant les convencions i normes de cortesia i de l’etiqueta. 

5. Escriu, en un format convencional, informes breus en els quals dóna informació pertinent 

sobre un tema acadèmic, ocupacional, o menys habitual (per ex., un problema sorgit durant un 

viatge), descrivint amb prou detall situacions, persones, objectes i llocs; narrant esdeveniments 

en una seqüència coherent; explicant els motius de certes accions, i oferint opinions i 

suggeriments breus i justificats sobre l’assumpte i sobre futures línies d’actuació. 

6. Escriu correspondència personal i participa en fòrums i blocs en els quals transmet 

informació i idees sobre temes abstractes i concrets, comprova informació i pregunta sobre 
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problemes i els explica amb raonable precisió, i descriu, de manera detallada, experiències, 

sentiments, reaccions, fets, plans i una sèrie de temes concrets relacionats amb els seus 

interessos o la seva especialitat. 

7. Escriu, en qualsevol suport, cartes formals adreçades a institucions públiques o privades i a 

empreses, en les quals dóna i sol·licita informació rellevant, i expressa punts de vista pertinents 

sobre la situació objecte de la correspondència, en l’àmbit públic, acadèmic o laboral, 

respectant les convencions formals i de cortesia pròpies d’aquest tipus de textos. 

 

NIVELL: 2n Batxillerat 

 

1. Extreure informació general i específica de fonts orals i escrites en situacions de 

comunicació interpersonal sobre temes relacionats amb la realitat de cada dia de 

l’alumnat i sobre temes socials i culturals dels països on es parla la llengua estrangera. 

● L’objectiu d’aquest criteri és avaluar la capacitat de l’alumnat per comprendre 

tota aquella informació que tracti de l’existència diària, les relacions familiars i 

socials, percepcions físiques, els sentiments personals, opinions, experiències 

del passat, els temes d’actualitat i altres temes d’interès més immediat. Els 

temes tractats tendran primordialment algun tipus de relació amb aspectes de la 

cultura i societat dels països estrangers. 

2. Entendre la informació general i específica de textos orals i escrits emesos per diversos 

mitjans de comunicació sobre temes generals d’actualitat dins l’àmbit social, econòmic, 

cultural, esportiu, etc., de tota la comunitat internacional i especialment dels països on 

es parla la llengua estrangera. 

● Aquest criteri es refereix a la capacitat de l’alumnat per comprendre i fer una 

correcta interpretació del contingut dels programes transmesos en els mitjans de 

comunicació, com per exemple notícies, programes d’opinió, reportatges, etc. 

3. Llegir de forma comprensiva i autònoma, com també seleccionar i extreure informació 

de textos autèntics (diaris, revistes, textos de divulgació) que tractin sobre temes 

d’actualitat d’interès general, culturals, etc.  

● Aquest criteri pretén valorar la capacitat d’obtenir informació específica amb la 

precisió suficient que ajudi a la formació de l’esperit crític i el desig d’obtenir 

bona informació per tal de poder transferir-la a produccions pròpies orals o 

escrites, tant en la llengua estrangera estudiada, com en altres àrees curriculars. 

4. Llegir textos literaris (novel·les, contes, poesia, teatre) senzills o adaptats, preferentment 

contemporanis, que d’alguna manera tenguin relació amb els interessos i necessitats de 

l’alumnat procedent dels països on es parla la llengua estrangera.  

● Es valorarà tant la capacitat per manejar el vocabulari, com l’aptitud de l’alumnat 

per captar el missatge de l’autor, les característiques del seu estil i el context 

sociocultural en què es desenvolupa. La comprensió del text es podrà demostrar 
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a través de tasques específiques com resums, relats orals, dramatitzacions, etc., 

en els quals es podran utilitzar materials de referència. 

5. Intervenir en conversacions improvisades sobre temes d’interès per a l’alumnat i 

exposicions individuals o preparades en grup, prèviament relacionades amb temes 

d’actualitat, utilitzant les estratègies de comunicació i un tipus de discurs adequat a la 

situació  

● Amb aquest criteri, es pretén valorar la capacitat de l’alumnat per participar 

activament en conversacions amb els seus companys de classe, el professor o 

qualsevol altre parlant de la llengua estrangera. Es considerarà la iniciativa i 

l’habilitat per organitzar i expressar idees o opinions pròpies de forma coherent, 

considerant la intencionalitat, el registre utilitzat, l’actitud, etc. 

6. Utilitzar de forma reflexiva i estructurada els coneixements gramaticals, estratègics i 

discursius adquirits com a instruments de control i correcció de les produccions pròpies i 

alienes. 

● Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el progrés de l’alumnat en el domini 

d’estructures gramaticals que faciliten la comprensió lingüística, discursiva, 

sociolingüística i estratègica, que conformen la competència comunicativa. 

Aquesta capacitat preveu la comprensió de les regles de funcionament de la 

llengua estrangera que faciliten l’habilitat de l’alumne per corregir o rectificar les 

pròpies produccions orals o escrites. 

7. Redactar amb el material de consulta adequat textos escrits que contenguin una 

planificació dels continguts, tenint cura de la coherència i capacitat d’expressió, i a la 

vegada de la correcció gramatical i idiomàtica . 

● Aquest criteri pretén valorar la capacitat de l’alumnat per escriure les seves idees 

en textos que siguin coherents, utilitzant estratègies de planificació i elaboració, 

tenint esment al contingut que es vol transmetre, amb l’elecció dels connectors 

adequats i la correcció textual. Aquesta capacitat es concretarà a través de 

l’elaboració de textos (composicions guiades, resums, descripcions, comentaris, 

diàlegs, etc.), sobre temes d’actualitat o d’interès per a l’alumnat. 

8. Analitzar el propi procés d’aprenentatge a través de l’autoavaluació i realitzar una 

valoració de les diferents estratègies emprades. 

● Amb aquest criteri s’intenta valorar l’aplicació d’estratègies d’aprenentatge que 

permetin avançar en el domini de la llengua estrangera. Aquesta capacitat 

s’apreciarà en l’ús autònom de recursos, fonts d’informació i materials de 

referència. També s’intenta que l’alumnat valori la seva capacitat d’autonomia, 

autocrítica i reflexió sobre el seu propi aprenentatge a fi de donar-li una 

continuïtat en el futur. 

9. Analitzar les manifestacions culturals que apareixen en els documents de la llengua 

estrangera i contrastar-les amb les de la nostra cultura. 
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● La finalitat d’aquest criteri és valorar la capacitat de l’alumnat per reconèixer, 

analitzar i interpretar trets socioculturals transmesos a través de la llengua, com 

també la seva actitud receptiva i crítica enfront d’aquests textos i materials 

seleccionats. 

10. Valorar la llengua estrangera com a mitjà d’investigació i recerca que ens ajuda a 

obtenir tot tipus d’informació sobre la realitat social i cultural que ens envolta. 

● Es valorarà la capacitat de reconèixer i d’utilitzar la llengua estrangera com a 

mitjà per accedir a tota la informació que ens proporcionen els mitjans de 

comunicació i les noves tecnologies de la informació 

3.1.2. Objectius mínims 

 

 NIVELL: 1r d'ESO 

Els/les alumnes i alumnes de primer d’ESO hauran de ser capaços d'expressar-se en anglès de 

forma oral i escrita, de manera comunicativa i coherent sobre els següents temes:  

 

1. Donar informació sobre la seva persona. Verbs TO BE i TO HAVE: nom, edat, lloc de 

naixement, membres de la família, casa on viuen... 

2. Parlar i escriure sobre la seva família: Adjectius qualificatius, parentesc, professions, 

edats, descripcions senzilles dels membres de la família.  

3. Parlar i escriure sobre l'escola. Verb TO LIKE: assignatures favorites, hobbies, hores 

d'entrada i sortida del col·legi. 

4. Parlar i escriure sobre el seu habitatge. THERE IS, THERE ARE: habitacions, situació, 

mobiliari, grandària. 

5. Parlar i escriure sobre els seus hàbits quotidians i els seus esports i activitats favorits. 

Present Simple: hores de ficar-se al llit i aixecar-se, activitats setmanals i de cap de 

setmana, entreteniments i temps lliure. 

6. Parlar i escriure sobre un lloc de vacances. Verb CAN: descripció senzilla de llocs, 

coses que es poden fer.  

7. Parlar i escriure sobre persones i roba. Present Continu: descripció de persones i peces 

de roba.  

8. Parlar i escriure sobre successos passats a nivell elemental.  

 

NIVELL: 2n d'ESO  

Els/Les alumnes i alumnes de segon d’ESO hauran de ser capaços d'expressar-se en anglès 

de forma oral i escrita, de manera comunicativa i coherent sobre els següents temes amb una 

major fluidessa i correcció gramatical que al curs anterior:  

 

1. Donar informació sobre la seva persona. Verbs TO BE i TO HAVE: nom, edat, lloc de 

naixement, membres de la família, casa on viuen... 
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2. Parlar i escriure sobre la seva família: Adjectius qualificatius, parentesc, professions, 

edats, descripcions senzilles dels membres de la família.  

3. Parlar i escriure sobre l'escola. Verb TO LIKE: assignatures favorites, hobbies, hores 

d'entrada i sortida del col·legi. 

4. Parlar i escriure sobre el seu habitatge. THERE IS, THERE ARE: habitacions, situació, 

mobiliari, grandària. 

5. Parlar i escriure sobre els seus hàbits quotidians i els seus esports i activitats favorits. 

Present Simple: hores de ficar-se al llit i aixecar-se, activitats setmanals i de cap de 

setmana, entreteniments i temps lliure. 

6. Parlar i escriure sobre un lloc de vacances. Verb CAN: descripció senzilla de llocs, 

coses que es poden fer.  

7. Parlar i escriure sobre persones i roba. Present Continu: descripció de persones i peces 

de roba.  

8. Parlar i escriure sobre successos passats a nivell elemental.  

 

NIVELL: 3r ESO 

Els/Les alumnes i alumnes de 3r d'ESO hauran de ser capaços d'expressar-se de forma oral i 

escrita sobre els següents temes de forma coherent i lògica:  

 

1. Parlar i escriure sobre els seus hàbits quotidians. Present Simple.  

a. el que fan a l'institut.  

b. el que fan en el temps lliure.  

2. Donar informació sobre la vida d'una persona. Passat simple. Verbs regulars i irregulars.  

a. sobre un familiar o amic.  

b. sobre un/a famós/sa.  

3. Parlar i escriure sobre activitats que fan altres persones. Present Continu.  

4. Donar informació sobre un lloc de vacances, real o imaginari. Futur amb WILL.  

a. temps meteorològic.  

b. maneres de viatjar.  

c. activitats que es poden realitzar.  

d. descriure una ciutat: comerços, llocs culturals...  

5. Contar i escriure una història de tema lliure. Passat Continu.  

6. Comparar persones i coses. Superlatius i comparatius.  

7. Parlar i escriure sobre experiències pròpies que afecten al present. Pretèrit perfecte.  

 

NIVELL: 4t ESO 

Els/Les alumnes i alumnes de 4t d'ESO hauran de ser capaços d'expressar-se de forma oral i 

escrita sobre els següents temes de forma coherent i lògica:  

 

1. Parlar i escriure sobre els seus gustos.  
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2. Usar tècniques de conversa: demanar informació o clarificació.  

3. Parlar i escriure sobre fets passats. 

4. Expressar el futur, parlar i escriure sobre plans.  

5. Expressar certesa i probabilitat.  

6. Acceptar i rebutjar invitacions. Disculpar-se.  

7. Expressar opinions, preferències i queixes. Expressar sentiments.  

8. Demanar i oferir ajuda. 

 

NIVELL: 2n PMAR 

Els/les alumnes i alumnes de 2n de Pmar hauran de ser capaços d'expressar-se en anglès de 

forma oral i escrita, de manera comunicativa i coherent sobre els següents temes:  

 

1. Donar informació sobre la seva persona. Verbs TO BE i TO HAVE: nom, edat, lloc de 

naixement, membres de la família, casa on viuen... 

2. Parlar i escriure sobre la seva família: Adjectius qualificatius, parentesc, professions, 

edats, descripcions senzilles dels membres de la família.  

3. Parlar i escriure sobre l'escola. Verb TO LIKE: assignatures favorites, hobbies, hores 

d'entrada i sortida del col·legi. 

4. Parlar i escriure sobre el seu habitatge. THERE IS, THERE ARE: habitacions, situació, 

mobiliari, grandària. 

5. Parlar i escriure sobre els seus hàbits quotidians i els seus esports i activitats favorits. 

Present Simple: hores de ficar-se al llit i aixecar-se, activitats setmanals i de cap de 

setmana, entreteniments i temps lliure. 

6. Parlar i escriure sobre un lloc de vacances. Verb CAN: descripció senzilla de llocs, 

coses que es poden fer.  

7. Parlar i escriure sobre persones i roba. Present Continu: descripció de persones i peces 

de roba. 

8. Parlar i escriure sobre successos passats a nivell elemental.  

 

 

 

 

NIVELL: 3r PMAR 

 

Els/Les alumnes i alumnes de 3r d'ESO hauran de ser capaços d'expressar-se de forma oral i 

escrita sobre els següents temes de forma coherent i lògica:  

 

8. Parlar i escriure sobre els seus hàbits quotidians. Present Simple.  

a. el que fan a l'institut.  

b. el que fan en el temps lliure.  
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9. Donar informació sobre la vida d'una persona. Passat simple. Verbs regulars i irregulars.  

a. sobre un familiar o amic.  

b. sobre un/a famós/sa.  

10. Parlar i escriure sobre activitats que fan altres persones. Present Continu.  

11. Donar informació sobre un lloc de vacances, real o imaginari. Futur amb WILL.  

a. temps metereològic.  

b. maneres de viatjar.  

c. activitats que es poden realitzar.  

d. descriure una ciutat: comerços, llocs culturals...  

12. Contar i escriure una història de tema lliure. Passat Continu.  

13. Comparar persones i coses. Superlatius i comparatius.  

14. Parlar i escriure sobre experiències pròpies que afecten al present. Pretèrit perfecte.  

 

 

NIVELL: 1r Batxillerat 

L’alumnat, en acabar el curs, ha de conèixer els factors gramaticals i lèxics següents, per tal 

d’apropar-se a una expressió oral i escrita més correcta. 

 

GRAMÀTICA LÈXIC 

● Revisió d’aspectes gramaticals 
bàsics: be/have; articles and 
quantifiers; pronouns; comparatives 
and superlatives. 

● Temps de present: present simple vs 
present continuous. 

● Sintaxi i ordre de les frases: Word 
order. 

● Temps narratius: simple past, past 
continuous, past perfect, used to. 

● Oracions temporals de passat: as, 
when, while, as soon as, after, before, 
until i by the time. 

● Contrast de temps verbals: Present 
perfect vs past simple, Present perfect 
simple vs present perfect continuous. 

● For, since, still, yet, already i just amb 
els perfect tenses. 

● Oracions de relatiu: defining and non 
defininig, omissió del pronom de 
relatiu. 

● Verbs seguits de gerundi. 
● Verbs que regeixen preposició. 

● Revisió de vocabulari bàsic. 
● Sufixos per formar adjectius: -able, -

al, -ish, -ive, -ous i -ful. 
● Col·locacions habituals amb els verbs 

get i go per descriure canvis: go bald, 
go blind, go deaf, go mad, go crazy, 
go brown, go red, go green, go grey, 
get old, get sick, get better, get 
excited, get bored, get angry... 

● Modes i estils. 
● Paraules amb més d’un significat. 
● Adjectius per descriure la personalitat, 

el caràcter i l’aparença. 
● Prefixos negatius: ir-, il-, in-, im-, dis- i 

un-. 
● Adjectius i noms compostos. 
● Phrasal verbs relacionats amb temes 

concrets. 
● Verbs, noms i adjectius per descriure 

situacions i paisatges. 
● Expressions col·loquials: There’s no 

point, Congratulations!, Come on!, 
Hang on a second!, It’s over. 
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● Formes de futur: will, going to, present 
continuous, present simple, future 
continuous i future perfect. 

● Verbs modals per expressar capacitat, 
permís, possibilitat, deducció, 
obligació i necessitat. 

● La veu passiva. 
● Conditionals: zero conditional, first, 

second and third conditional. 
● L’estil indirecte.  
● Want + object + infinitive 
● Gramàtica textual: ordenació de la 

informació i divisió de textos en 
paràgrafs. 

● Sufixos per formar noms abstractes a 
partir de verbs, adjectius i noms: -
(t)ion, -ition, -ation, -ment, -ance, -
ence, -ty, -ity, -ness, -ism. 

● Sufixos per designar persones: -er/-or, 
-ant/-ent, -an/-ian, -ist, -aire. 

● Expressions quotidianes amb el verb 
be: be about, be in, be into, be on, be 
out, be over... 

● Vocabulari referent als animals, 
l’atmosfera, el paisatge, l’armament, 
les centrals nuclears, les guerres, el 
consumisme, el desenvolupament. 

● Prefixos: anti-, ex-, inter-, micro-, non-, 
over-, post-, pre-, pro-, re-, super-, 
under-. 

● Sufixos per formar adverbis: -ly. 
 

 

NIVELL: 2n Batxillerat 

 

L’alumnat, en acabar el curs, ha de conèixer els factors gramaticals i lèxics següents, per tal 

d’apropar-se a una expressió oral i escrita més correcta: 

 

GRAMÀTICA LÈXIC 

● Revisió dels temps verbals: simple 
and continuous tenses, verbs 
irregulars, present perfect, used to/be 
used to/get used to, would, will, going 
to, present simple amb sentit de futur, 
future continuous, future perfect. 

●  Sintaxi correcta a les preguntes. 
● Estil indirecte: reported statements, 

reported commands and requests, 
reported questions.  

● Verbs modals: ability and permission , 
possibility and decuction, obligation 
and necessity. 

● Comparatius i superlatius. 
● Condicionals: zero, first, second and 

third conditional. 
● Pronoms de relatiu: that, when, 

● Revisió de vocabulari bàsic.Grups de 
noms. 

● Adjectius referents al sentit de l’humor 
i a a les qualitats personals. 

● Reporting verbs. 
● Prefixos en verbs, noms i adjectius: 

under-, over-, inter-, re-, anti-, cyber-, 
micro-, super. 

● Vocabulari referent al món de la 
informàtica i Internet. 

● Verbs seguits de preposició. 
● Prefixos negatius: un-, in-, im-, ir-, dis-

, il-. 
● Verbs i noms amb la mateixa forma. 
● Sufixos per formar noms: -man, -

woman, -people, -er, -ist, -ent, -ant, -
ee. 
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where, which, who, whose. 
● Oracions de relatiu: Defining and non-

defining clauses. Omissió del pronom 
relatiu.  

● La veu passiva: transformació activa-
passiva-activa, verbs amb dos 
objectes. 

● Pronoms reflexius i recíprocs. 
● Verb + gerundi/Verb + infinitiu. 
● Adjectius: ordre i estil. 
● Articles: ús i omissió.  
● Ús d’altres determinants. 

● Paraules que es confonen fàcilment 
(false friends). 

● Adjectius + preposicions. 
● Sufixos per formar adjectius: -ous, -

able, -al, -ive, -less, -ful, -y, -ish.  
● Phrasal verbs: revisió i ampliació. 
● Sufixos per formar noms: -ance, -

ence, -hood, -ism, -ity, -ness, -ment, -
ship, -ion.  

● Diferències d’ús dels verbs Make/do. 
 
 

 

3.2. Criteris de qualificació 

3.2.1. Procediment 

 

NIVELL: 1r d'ESO i 2n d’ESO 

 

Es farà un mínim d’una prova diversificada per cada unitat on es valoraran les quatre 

destresses comunicatives. A més a més si la professora ho considera oportú, podrà realitzar 

proves per avaluar aïlladament qualcuna/es de les destresses comunicatives. Totes les proves 

seran avaluades segons els següents percentatges. 

 

 

      

LISTENING USE OF ENGLISH WRITING  READING  

10% 45% 25%  20%  

 

 

Lectures: es realitzaran les lectures programades per al curs i es farà una prova corresponent a 

cada lectura o un treball. 

 

Activitats: cada grup podrà realitzar activitats programades específicament per al grup en 

particular, per tal d’assolir objectius concrets adaptats a les característiques del grup i la 

metodologia del professorat. El seguiment d’aquestes serà establert per la professora del grup i 

caldrà complir els terminis estipulats per a les diverses tasques. 
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Al cas d’adaptacions curriculars, els criteris seran aplicats individualment amb coordinació amb 

el Departament d’Orientació. 

 

Per superar l’avaluació serà necessari, apart de la presentació del projectes i la presentació 

regular de les tasques i activitats, una qualificació global positiva. El percentatge que s'aplicarà 

és el següent: 

. 

 

EXÀMENS ESCRITS 60% 70% 

ORALS 10% 

PROJECTES 15% 

DEURES, 
QUADERN, 
ACTITUD 

15% 

 

● Els membres del departament acordam que amb una mitja dels exàmens inferior a 3 no 

es farà mitja amb els altres items, es a dir, projectes i esforç. 

● Donat que el curriculum de la nostra matèria es divideix en blocs que coincideixen amb 

les 4 habilitats (LISTENING, WRITING, READING, SPEAKING) i atorga idèntica 

importància a totes quatre, acordam que la no realització d'una part de l'examen 

corresponent a una d’aquestes destreses, suposarà una avaluació negativa. Ja que 

consideram necessari que l’alumne tengui una competència minima de totes elles. 

 

 

NIVELL: 3r d'ESO i 4t d’ESO 

 

Es farà un mínim d’una prova diversificada per cada unitat on es valoraran les quatre 

destresses comunicatives. A més a més si la professora ho considera oportú, podrà realitzar 

proves per avaluar aïlladament qualcuna/es de les destresses comunicatives. Totes les proves 

seran avaluades segons els següents percentatges. 

 

 

LISTENING USE OF ENGLISH WRITING  READING  

10% 40% 30%  20%  
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Lectures: es realitzaran les lectures programades per al curs i es farà una prova corresponent a 

cada lectura o un treball. 

 

Activitats: cada grup podrà realitzar activitats programades específicament per al grup en 

concret, per tal d’assolir objectius concrets adaptats a les característiques del grup i la 

metodologia del professorat. El seguiment d’aquestes serà establert per la professora del grup i 

caldrà complir els terminis estipulats per a les diverses tasques. 

 

Al cas d’adaptacions curriculars, els criteris seran aplicats individualment amb coordinació del 

Departament d’Orientació. 

 

Per superar l’avaluació serà necessari, apart de la presentació del dossier de projectes i la 

presentació regular de les tasques i activitats, una qualificació global positiva. El percentatge 

que s'aplicarà és el següent: 

 

 

A 3r d’ESO s’aplicaran els següents percentatges: 

 

 
EXÀMENS 

 ESCRIT 80.00% 90.00% 

 ORAL 10.00% 

DEURES, QUADERN  I  ACTITUD 10.00% 

PROJECTE D’UN TRIMESTRE EN 
LLENGUA ANGLESA 

30.00% de la nota  FINAL DE CURS  a la 3a avaluació 

 
a 4t d’ESO s’aplicaran els següents percentatges: 

EXÀMENS ESCRIT 70%  
80% 

ORAL 10% 

PROJECTES 10% 

DEURES, QUADERN 
ACTITUD 

10% 

 

● Acordam que amb una mitja dels exàmens inferior a 3 no es farà mitjana amb els altres 

ítems, es a dir, projectes i esforç. 



  

 

Programació de Departament 
ANGLÈS 

Curs: 2017/2018 

 

 

MD-020203-2 125 de 135 

 

● Donat que el curriculum de la nostra matèria es divideix en blocs que coincideixen amb 

les 4 habilitats (LISTENING, WRITING, READING, SPEAKING) i atorga idèntica 

importància a totes quatre, acordam que la no realització d'una part de l'examen 

corresponent a una d’aquestes destreses, suposarà una avaluació negativa. Ja que 

consideram necessari que l’alumne tengui una competència minima de totes elles. 

 
 
 

NIVELL: 2n  PMAR 

 

Es farà un mínim d’una prova diversificada per cada unitat on es valoraran les quatre 

destresses comunicatives. A més a més si la professora ho considera oportú, podrà realitzar 

proves per avaluar aïlladament qualcuna/es de les destresses comunicatives. Totes les proves 

seran avaluades segons els següents percentatges. 

 

 

 

LISTENING USE OF ENGLISH WRITING  READING  

10% 45% 25%  20%  

 

 

 

Activitats: cada grup podrà realitzar activitats programades específicament per al grup en 

concret, per tal d’assolir objectius concrets adaptats a les característiques del grup i la 

metodologia del professorat. El seguiment d’aquestes serà establert per la professora del grup i 

caldrà complir els terminis estipulats per a les diverses tasques. 

Per superar l’avaluació serà necessari, apart de la presentació del dossier de projectes i la 

presentació regular de les tasques i activitats, una qualificació global positiva. Els alumnes que 

no aprovin una avaluació hauran de repetir els projectes suspesos.Al cas d’adaptacions 

curriculars, els criteris seran aplicats individualment amb coordinació del Departament 

d’Orientació. 

Per superar l’avaluació serà necessari, apart de la presentació del dossier de projectes i la 

presentació regular de les tasques i activitats, una qualificació global positiva. El percentatge 

que s'aplicarà és el següent: 
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EXÀMENS 

ESCRITS 60% 70% 

ORALS 10% 

   

PROJECTES 15% 

DEURES, 
QUADERN I 
ACTITUD 

15% 

 

● Donat que el curriculum de la nostra matèria es divideix en blocs que coincideixen amb 

les 4 habilitats (LISTENING, WRITING, READING, SPEAKING) i atorga idèntica 

importància a totes quatre, acordam que la no realització d'una part de l'examen 

corresponent a una d’aquestes destreses, suposarà una avaluació negativa. Ja que 

consideram necessari que l’alumne tengui una competència minima a totes elles. 

 

 

 

 

NIVELL: 3r PMAR 

 

Es farà un mínim d’una prova diversificada per cada unitat on es valoraran les quatre 

destresses comunicatives. A més a més si la professora ho considera oportú, podrà realitzar 

proves per avaluar aïlladament qualcuna/es de les destresses comunicatives. Totes les proves 

seran avaluades segons els següents percentatges. 

 

 

 

 

 

 

LISTENING USE OF ENGLISH WRITING  READING  

10% 40% 30%  20%  
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Activitats: cada grup podrà realitzar activitats programades específicament per al grup en 

concret, per tal d’assolir objectius concrets adaptats a les característiques del grup i la 

metodologia del professorat. El seguiment d’aquestes serà establert per la professora del grup i 

caldrà complir els terminis estipulats per a les diverses tasques. 

 

 

Per superar l’avaluació serà necessari, apart de la presentació del dossier de projectes i la 

presentació regular de les tasques i activitats, una qualificació global positiva. Els alumnes que 

no aprovin una avaluació hauràn de repetir els projectes suspesos.Al cas d’adaptacions 

curriculars, els criteris seran aplicats individualment amb coordinació del Departament 

d’Orientació. 

Per superar l’avaluació serà necessari, apart de la presentació del dossier de projectes i la 

presentació regular de les tasques i activitats, una qualificació global positiva. El percentatge 

que s'aplicarà és el següent: 

 

 

 
EXÀMENS 

ESCRITS 60% 70% 

ORALS 10% 

   

PROJECTES 15% 

DEURES, 
QUADERN I 
ACTITUD 

15% 

 

● Donat que el curriculum de la nostra matèria es divideix en blocs que coincideixen amb 

les 4 habilitats (LISTENING, WRITING, READING, SPEAKING) i atorga idèntica 

importància a totes quatre, acordam que la no realització d'una part de l'examen 

corresponent a una d’aquestes destreses, suposarà una avaluació negativa. Ja que 

consideram necessari que l’alumne tengui una competència minima a totes elles. 
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NIVELL: Batxillerat 

 

Es farà un mínim d’una prova diversificada per cada unitat on es valoraran les quatre 

destresses comunicatives. A més a més si la professora ho considera oportú, podrà realitzar 

proves per avaluar aïlladament qualcuna/es de les destresses comunicatives. Totes les proves 

seran avaluades segons els següents percentatges. 

 

 

LISTENING USE OF ENGLISH WRITING  READING  

10% 30% 40%  20%  

 

L’alumnat de Batxillerat haurà de realitzar obligatòriament TOTES les tasques següents:  

 

Dossier de redaccions trimestrals: Es presentaran les redaccions corresponents a les diferents 

unitats als terminis estipulats i les corresponents correccions seran lliurades a la darrera prova 

formal de cada trimestre. No s’admetran dossiers de redaccions que no hagin estat presentats 

dins el termini fixat: el professorat no admetrà els dossiers acumulats trimestralment o 

anualment, per la qual cosa l’avaluació corresponent serà qualificada negativament per 

acumulació irresponsable de tasques.  

 

Lectures: es realitzaran les lectures programades per a primer de batxillerat i es farà una prova 

o un treball. 

 

Per superar l’avaluació serà necessari, apart de la presentació del dossier corresponent i la 

realització regular de les tasques i activitats, una qualificació global positiva.  

El percentatge que s'aplicarà serà el següent: 

 

 

EXÀMENS ESCRIT                 75% 85% 

ORAL                   10% 

   

REDACCIONS 10% 

ACTITUD 5% 
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. 

● Amb  una mitjana dels exàmens inferior a 3 no es farà mitjana amb els altres ítems, és 

a dir, redaccions, deures, esforç i actitud cap a l'estudi. 

● L'extrapolació  dels decimals de la mitjana a la xifra inferior o superior dependrà  de 

l'evolució positiva o negativa del procés d'aprenentatge de  l'alumne. 

● Donat que el curriculum de la nostra matèria es divideix en blocs que coincideixen amb 

les 4 habilitats (LISTENING, WRITING, READING, SPEAKING) i atorga idèntica 

importància a totes quatre, acordam que la no realització d'una part de l'examen 

corresponent a una d’aquestes destreses, suposarà una avaluació negativa. Ja que 

consideram necessari que l’alumne tengui una competència minima de totes elles. 

● Una nota inferior a 3 en el WRITING suposarà una avaluació negativa 

 

 

3.2.2. Qualificacions: 1a i 2a Avaluació 

Es segueix el procediment explicat en el punt anterior. 

3.2.3. Qualificacions: Avaluació ordinària 

En juny cada professor posarà la nota de tots els seus alumnes atenent a l'evolució presentada 

al llarg de tot el curs i reflectida en la successió de notes des de setembre fins juny. L'avaluació 

de l'assignatura d'anglès és continua. 

3.2.4. Qualificacions: Avaluació extraordinària 

Els alumnes que en juny no hagin aprovat l’assignatura d'anglès, tindran la possibilitat de fer-ho 

en la convocatòria extraordinària de setembre amb una única prova de tota l’assignatura 

elaborada pel Departament. Per tal de facilitar als alumnes la seva recuperació al setembre i/o 

millorar el seu aprenentatge, el Departament elaborarà uns treballs d’estiu que cada professor/a 

lliurarà. Els alumnes amb l’assignatura suspesa s’han de presentar a l’examen de setembre 

amb les feines o treballs d’estiu realitzats ja que en la nota final de setembre es valorarà 

conjuntament: 

● L'evolució positiva de juny a setembre. 

● la nota de l'examen de setembre. 

● La feina d'estiu (La bona realització de la feina pot sumar fins a 0,5 punts damunt la nota 

d’examen). 

 

3.3. Criteris de recuperació 

 

A l'assignatura d'anglès no hi haurà recuperació específica per a cada avaluació ja que s’aplica 

el criteri d’avaluació contínua. No obstant, als alumnes que ho requeresquin se’ls recomanaran 

les tasques necessàries per a continuar avançant i millorar el seu aprenentatge. 
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3.4. Criteris de recuperació de pendents 

3.4.1. Convocatòria ordinària 

 

ESO 

L'alumnat d’ESO amb l'assignatura d' anglès pendent de cursos anteriors haurà de realitzar una 

sèrie d’activitats per la seva recuperació. Aquestes activitats inclouen: 

 

● Els alumnes de 2n i 3r d'ESO, per recuperar les pendents dels cursos anteriors hauran 

de treure una nota superior o igual a 6 a la 1ª o 2ª avaluació del curs actual o una nota 

igual o superior 5 a juny o setembre, donat que ha arribat als objectius mínims de l' 

assignatura al curs objecte de la recuperació.  

● En cas de no recuperació de l’assignatura, la nota del curs romandrà pendent del curs 

anterior fins que no es superi. 

● A 4t ESO si l'alumne a la 1ª o 2ª avaluació del curs actual trau una nota igual o superior 

a 6, es considerarà que l’alumne té la matèria recuperada, donat que ha arribat als 

objectius mínims de l' assignatura al curs objecte de la recuperació.  

 

Es farà un seguiment dels alumnes amb la matèria pendent i se’ls proposarà un dossier 

d’activitats voluntari. La presentació d’aquest dossier ponderarà fins a un 15% a la nota final del 

trimestre. La no presentació d’aquest dossier no influirà negativament a la seva nota. 

 

En cas d’avaluació negativa hi haurà una nova oportunitat al mes de abril o maig amb 

obligatorietat de presentar els projectes, si no els ha presentat abans. Si es supera aquesta 

prova es considerarà que l’alumne té la matèria recuperada, i es farà constar a les actes de 

pendents. Així mateix si l'alumne aprova a juny o setembre recuperarà la pendent.  

 

BATXILLERAT 

L'alumnat de Batxillerat amb l'assignatura d'anglès pendent de cursos anteriors haurà de 

realitzar una sèrie d’activitats per la seva recuperació. Aquestes activitats inclouen: 

● En cas de no superar la prova o no presentar els projectes, la matèria romandrà 

suspesa i haurà de realitzar les proves extraordinàries i presentar el dossier al mes de 

febrer, segons el calendari del curs.  

● En cas d’avaluació positiva a les proves de febrer, es considerarà que l’alumne té la 

matèria recuperada. 

● En cas d’avaluació negativa a les proves de febrer, hi haurà una segona oportunitat al 

mes d’abril o maig. Si es supera aquesta prova es considerarà que l’alumne té la 

matèria recuperada, i es farà constar a les actes de pendents. 

● En cas de no recuperació de l’assignatura, la nota del curs romandrà pendent del curs 

anterior fins que no es superi. 
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3.4.2. Convocatòria extraordinària 

 

ESO 

SETEMBRE: Presentació dels projectes del nivell a recuperar, així com entrega d’un vídeo per 

avaluar l’speaking i realització d’una prova escrita on s'avaluen+ la resta de les habilitats. 

En cas que un alumne tengui la matèria pendent del curs/os anteriors, aquest alumne només 

farà la prova corresponent al curs que cursa actualment i s’aplicarà la següent puntuació: 

 

Si treu una nota igual o superior a 5 superarà el curs actual i automàticament aprovarà tots els 

cursos anteriors, 

Si l’alumne treu una nota igual o superior a 4, encara que el curs actual continuï suspès, 

aprovarà el/s curs/os de/ls nivell/s inferior/s.  

Si l’alumne treu una nota igual o superior a 3, encara que el curs actual i l’immediatament 

inferior continuïn suspesos, aprovarà únicament el curs a partir de dos nivells inferiors.  

 

 

 

BATXILLERAT 

SETEMBRE: Presentació del dossier així com un vídeo per avaluar l’speaking i la realització 

d’una prova escrita que inclourà una part de Use of English, una part de Reading i una part de 

Writing. 
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4. Mesures d’Atenció a la Diversitat 

4.1. Adaptacions curriculars 

 Cada professor/a del Departament establirà juntament amb el professorat del Departament 

d'Orientació les ACI's del alumnes que corresponguin en cada un dels seus grups. 

Les mesures docents que es prenguin transcendint els límits dels mínims es faran constar com 

adaptacions curriculars significatives, si els mínims no varien es considera no significativa. El 

disseny i coordinació d'aquestes activitats correrà a càrrec del departament.  

Es tractarà d’unificar el material que s’utilitza a les aules amb aquesta alumnat, per tal de 

coordinar la tasca del professorat.  

Cada alumne podrà rebre un material fotocopiat per fer feina a classe. L’ordre i organització 

treballs, així com l’autonomia i la responsabilitat, seran avaluats juntament amb els 

coneixements bàsics que pugui adquirir amb les seves feines. Hi haurà proves adaptades als 

continguts propis, a ser possible al mateix temps que el seu grup. 

La realització dels projectes de les diferents unitats també serà obligatòria, sempre que 

l’alumne/a pugui, i si no es realitzen a casa, es faran dins la classe. 

Les adaptacions curriculars i nivells d’exigència es coordinaran amb el professorat del 

Departament d’Orientació encarregat de cada alumne/a. 

 En quant a adaptacions curriculars no significatives, per a l’alumnat d’un perfil que no s’ajusti a 

les característiques anteriorment esmentades, s’articularà l’assoliments dels mínims amb la 

realització dels projectes i proves adaptades.  

4.2. Alumnat NESE 

El professorat del nostre departament s'haurà de coordinar amb el Departament d'Orientació    

atenent a la Programació corresponent del nostre Departament. 

4.3. Acollida lingüística 

El Departament no disposa d’hores lectives per atendre als alumnes amb dificultats 

lingüístiques de l’aula d’acolliment. Tot i això, el Departament mostra disposició per col·laborar-

hi, facilitant la sortida dels alumnes a l’aula d’acollida i tenint-ho en compte de cara a 

l’avaluació. 

4.4 Suports 

El departament d'anglès amb la realització de desdoblaments fa els seus suports i enguany no 

rep cap ajuda (entesa com suport dins de classe) del Departament d'Orientació; mesura que és 

clarament insuficient en alguns grups específics. Això no vol dir que juntament amb aquest 

departament no es pugin establir les mesures necessàries pels alumnes NEE. 

 

4.5 Repetidors: Mesures d'actuació 
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  L'alumnat que repeteixi curs i que hagi suspès alguna assignatura del nostre Departament 

tindrà un seguiment especial per part del seu professorat en el curs actual. Així, el professor/a 

del curs passat informarà al actual professor/a de l'evolució que va seguir l'alumne en el passat 

curs per tal de millorar el seu rendiment en el curs present. Es realitzarà un seguiment específic 

dels següents aspectes:  

●  l'assistència i puntualitat de l'alumnat. 

●  La realització del treball a classe i a casa. 

●  Portar el material necessari a classe ( llibre de text, quadern, estris necessaris...). 

●  L'actitud i el comportament dins l'aula. 

●  La puntualitat de la preparació de treballs i projectes.  

●  Comunicació i seguiment amb les famílies i el tutor 
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5. Annexes 

5.1. 5.1. 

Escriure aquí... 

5.2. 5.2. 

Escriure aquí... 

(fer tantes còpies de la taula com s'hagin de menester) 
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6. Aprovació 

AQUEST DOCUMENT HA ESTAT APROVAT EN LA REUNIÓ DE DEPARTAMENT 

CELEBRADA día 5 d’ Octubre de 2018 I AIXÍ S'HA FET CONSTAR EN L'ACTA 

CORRESPONENT. 
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