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1. Introducció
Temporització continguts nuclears
1a avaluació

2a avaluació

CURS

1r ESO
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Unit 3- Days
-Daily routines, especial days,
time expressions
- Adverbs of frequency,
present simple: affirmative,
negative, questions
- Making plans and
suggestions
-A description of special day

Unit 6- Food & Health
- Food, adjectives related to
health
- Countable & uncountable
nouns, some, any, much,
many, a lot of, imperative,
like+’-ing’
- Ordering food
- A food blog

Unit 1- At Home
- Places and possessions,
Rooms and furniture, Ordinal
numbers
- Possessive’s, possessive
adjectives, have got, there is/
there are
- Giving instructions
- A description of a perfect
house

Unit 4- Wild Life
- Animals and animal abilities
- Superlative adjectives, can,
must, questions with ‘how’
-Asking for, giving and
refusing permission
- A leaflet about an animal in
danger

Unit 7- Sport
- Sport, verbs related to sport
- Past simple: be, there was/
there were, past simple:
affirmative, past time
expressions
- Talking about the weekend
- A profile of sports star

Unit 2- Towns & Cities
- Places in a town or a city,
adjectives to describe places
- There is/ There are,
comparative adjectives
- Giving directions
- A description of a town or
city

Unit 5- Learning World
- School subjects, verbs
related to studying a language
- Present Continuous:
affirmative, negative,
questions, contrast with
present simple
- Asking for help when you
are studying
- An email about your school

Unit 8- Growing Up
- Describing people, life
events
- Past simple: affirmative,
negative and questions
- Doing an interview
- An Interview

Starter Unit
- Countries and nationalities
-Subject and object
pronouns, verb to be
-Talking about hobbies and
interests

Project 1: Who am I?

Project 2: Around the world
in 80 days

Project 3:to be confirmed

2. Avaluació i qualificació
Per a superar l’assignatura, a final de curs l’alumne ha de ser capaç de:
1. Identificar i comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de
textos orals senzills.
2. Comunicar-se oralment per participar en converses i en simulacions sobre temes coneguts o
treballats prèviament.
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3. Reconèixer la idea general i extreure la informació específica de textos escrits sobre temes
variats i relacionats amb algunes matèries del currículum.
4. Redactar textos breus i senzills sobre temes quotidians, utilitzar les estructures, les funcions
i el lèxic adequats, així com les regles elementals d’ortografia i de puntuació.
5. Utilitzar el coneixement d’alguns aspectes formals morfologia, sintaxi i fonologia com a
instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció.
6. Identificar i mostrar interès pels aspectes culturals i geogràfics propis dels països i cultures
on es parla la llengua estrangera.

L'avaluació serà contínua, mitjançant l'observació diària del treball de l'alumne i la seva
actitud.
L’avaluació dels alumnes es farà mitjançant:
Proves escrites: Es faran, com a mínim, dos exàmens per trimestre que inclouran les diferents
destreses (reading, writing, listening, grammar, vocabulary).
Proves orals: Es valoraran les activitats orals a classe i les intervencions de l'alumne fetes en
llengua anglesa. Es faran també presentacions orals.
Quadern: Es revisarà cada avaluació. Del quadern se n'avaluarà la presentació, la correcció de
les respostes i l'estructura.
Treball diari i observació dins l'aula: Control diari de la feina realitzada a casa i dins l'aula.
S’avaluarà l'actitud dels alumnes.
Treballs i activitats: Al llarg del curs es podran realitzar activitats i treballs, en grup o
individuals, que es puntuaran. En els treballs es tendran en compte els continguts, el format de
presentació i l'ortografia.
Projectes
: Els projectes s’avaluaran segons una rúbrica dissenyada per a cada projecte en
concret.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà aplicant els percentatges indicats a
continuació, sempre que la nota obtinguda en cada bloc sigui igual o superior a '3':
1r trimestre:
Tasks in class, writing tasks, homework
Projects
Tests (reading, grammar, vocabulary, writing, listening):
Attitude (positive attitude, oral interaction in class)

20.00%
10.00%
60.00%
10.00%

2n trimestre:
Tasks in class, writing tasks and homework
Projects
Tests (reading, grammar, vocabulary, writing, listening)

10.00%
10.00%
60.00%

Book task and test
Attitude (positive attitude, oral interaction in class)

10,00%
10,00%
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3r Trimestre:
Tasks in class, writing tasks and homework
Projects
Tests (reading, grammar, vocabulary, writing, listening)
Attitude (positive attitude, oral interaction in class)

20.00%
10.00%
60.00%
10,00%

Per superar les proves escrites (tests) l’alumne ha d’obtenir un 60% de respostes correctes.
Lectura
És obligatòria. Els alumnes llegiran el còmic Around the world in eighty days, lectura adaptada
de l’escriptor Jules Verne, que trobaran al Google Classroom. Se'n farà un examen, a més
d’unes tasques de comprensió, durant la segona avaluació que comptarà un 10% de la nota
final de l'avaluació pertinent.
CRITERIS DE RECUPERACIÓ
Un alumne que hagi suspès una avaluació tindrà la possibilitat de recuperar-la si aprova
l'avaluació següent ja que, tal i com s'ha indicat, l'avaluació és contínua.
En cas que l'alumne suspengui les tres avaluacions es podrà presentar a una prova global de
recuperació al setembre. Per tal de superar l’assignatura, a més de presentar-se a les proves
escrites corresponents, també haurà de lliurar, obligatòriament, les tasques que el professor
indiqui.
A l'avaluació extraordinària de setembre, les proves i percentatges d'aplicació seran els
següents:
•
Proves escrites: 75% (en aquesta prova hi haurà exercicis de comprensió escrita,
expressió escrita, gramàtica i vocabulari).

➔
➔
➔
➔
•

Comprensió escrita: (aproximadament 30%)
Expressió escrita: (aproximadament 30%)
Gramàtica i vocabulari: (aproximadament 30%)
Comprensió oral: ( aproximadament 10%)

Feina d'estiu: 25%

3. Recursos i material necessari
Els alumnes utilitzaran material divers que facilitarà el departament a través de l’aula virtual
de Google Classroom. A més a més, els alumnes utilitzaran la llicència digital del llibre de text:
TOGETHER 1 by Sheila Dignen, Oxford University Press, així com un dossier de continguts
gramaticals confeccionat pels membres de departament.
Materials
Un quadern o una carpeta d'anelles amb fulls substituïbles i separadors
Recursos web
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http://dictionary.cambridge.org
http://www.wordreference.com
http://www.agendaweb.org

4. Activitats complementàries
Assistència a una obra teatral en anglès. Data pendent de confirmació.
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