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DOCUMENTS ALUMNAT CURS 2013/2014
PLA DOCENT

ASSIGNATURA

Nom assignatura

Nivell
Durada
Departament

1r d’ESO
Anual
Llengües estrangeres: anglès

PRESENTACIÓ
Descripció

En aquesta assignatura es treballen totes les habilitats i continguts
necessaris per comunicar-se de manera fluïda en anglès tenint en
compte el punt de partida dels alumnes. Al primer curs es treballa
aproximadament la meitat del nivell A1 del Marc Europeu Comú de
Referència per a les llengües.

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
 Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i
Objectius generals














frases molt senzilles relacionades amb un tema concret.
Presentar-se i presentar una tercera persona.
Interactuar d'una manera senzilla, utilitzant vocabulari i
connectors bàsics.
Formular preguntes sobre detalls personals com ara on viu la
gent que coneix i les coses que té.
Interactuar de manera senzilla amb un interlocutor que parli a
poc a poc i amb claredat.
Llegir textos curts i senzills i trobar informació específica i
previsible en documents escrits senzills i quotidians com ara
anuncis, prospectes, menús i horaris, i
Comprendre cartes personals o correus electrònics curts i
senzills.
Escriure textos curts i emplenar formularis
Comunicar-se a nivell molt bàsic.
o Plantejar i respondre preguntes sobre temes familiars o
sobre temes relacionats amb necessitats bàsiques.
o Descriure el lloc on viu, gent que coneix, les seves
rutines, els seus plans de futur.
Mostra coneixement d’unes quantes estructures gramaticals
senzilles i de models d’oracions que pertanyen a un repertori
memoritzat.
Llegir prosa literària contemporània adaptada a un nivell senzill
i respondre qüestionaris de comprensió.
Utilització d’estratègies bàsiques per recordar, organitzar i revisar
continguts lèxics.
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Utilització de l’a nglès per comunicar-se a l’aula.
Utilització de diccionaris digitals.


L’assignatura fa una atenció especial a les competències de l’àmbit
lingüístic i les seves dimensions: comunicativa ( comprensió lectora,
expressió escrita i comunicació oral), literària i actitudinal.
Es desenvolupen també la competència informacional i digital i la
competència d’aprendre a aprendre.

Competències

CONTINGUTS (Unitats didàctiques)
UD1
 Vocabulari relatiu a interessos i temps lliure
 Verb have got: formes afirmatives, negatives i interrogatives.
 Preposicions: by, about, of





UD2














Pronoms interrogatius: how many, where, what, who
Pronoms demostratius: this, these, that, those
Escriptura i comprensió de paraules i frases
Vocabulari relatiu a la ciutat i els serveis públicsThere is / there are i les formes
negatives i interrogatives
Expressió de quantitats: a / an / some / any / a lot of / loads (of) / one or two / no /
numbers
Preposicions by / on
Adjectius comparatius
Pronunciació dels sons .....
La posició dels adjectius en una frase
Escriptura d’un text senzill sobre una ciutat del món.
Utilització de cercadors a internet per a respondre preguntes
Selecció d’informació gràfica adient per a la presentació d’un text sobre una ciutat.
Creació i exposició d’una pres entació multimèdia en grup

UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8
UD9
RECURSOS
Paper
Digitals
METODOLOGIA
Descripció

English Plus 1 student’s workbook
English Plus 1 student’s book

Es plantejaran activitats amb metodologia cooperativa per parelles i en
grup. Una part del treball serà també individual.
A totes les unitats s’utilitzarà metodologia explicativa

AVALUACIÓ
Trimestral

L’avaluació és contínua i formativa. La nota resulta de sumar les següents
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activitats: Speaking 20%, Listening 20%, Writing 20%, Reading 20%, Use of
English (Grammar and Vocabulary) 20%
Anual

A 1er d’ESO, per aprovar el curs, caldrà que la mitjana de les tres
avaluacions sigui 5 o superior. Tanmateix, només es farà la mitjana si la
nota d’una avaluació trimestral arriba a 4.

Recuperacions
trimestrals

El trimestre suspès es recupera durant el trimestre posterior mitjançant: a)
Lliurament d'exercicis i b) Elaboració d’un examen durant el trimestre
posterior.
Nota: Si no es realitza un dels dos apartats (a o b), no es podrà recuperar el
trimestre.

Recuperacions
anuals

La recuperació anual constarà tant d’exercicis com d’una prova escrita.
Entregar els exercicis serà una condició indispensable per aprovar la
matèria. Només es farà mitjana si de la prova escrita l’alumne treu almenys
un 4’5.

Recuperació del curs
anterior:

La recuperació del curs anterior es realitzarà durant el curs posterior.
Constarà d'exercicis i d'una prova escrita.
Si un alumne aprova la matèria del curs posterior, automàticament li queda
aprovat el curs anterior.

Nota

La qualificació màxima de qualsevol recuperació és un 5.
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ACTIVITATS I SORTIDES
Activitats
Sortides

