
 

 

ASSIGNATURA: ANGLÈS  CURSO: 2n ESO 
 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 

 
Avaluació inicial: Els alumnes de 2n de la ESO han de fer un  examen dels continguts 

mínims del curs de 6è de E.P. La prova consistirà en els següents apartats: 
 

 Listening 

 Reading. 

 Grammar and  Vocabulary. 

 Writing. 

Aquest prova es pot  realitzar en dies diferents. 
D’acord amb els resultats obtinguts els alumnes podran distribuir-se en grups 
flexibles. Així com aquells  que tinguin dificultats especials tindran també unes 

adaptacions curriculars adequades a les seves necessitats. 
 

Avaluació formativa:  
 
Els criteris d’avaluació tindran la següent estructura : 

 
 Exàmens : 75% 

 Treballs, actituds,participació : 15% 

 Assistència : 10% 

Les proves es realitzaran al finalitzar cada unitat. Els alumnes també hauran d’entregar 

tota la feina feta durant aquest tema. Després dels exàmens els alumnes tornaran a 

repetir les preguntes tractant de corregir-les utilitzant tot el material de l’alumne 

(avaluació formativa). 

Els criteris de recuperació seran els següents: 

 Avaluació formativa . Els alumnes recuperaran el trimestre amb les qualificacions 

POSITIVES  del següent.  

 A final de curs, l’assignatura es pot recuperar de la següent manera : 

 Alumnes amb una o mes avaluacions suspeses hauran de treure un 5. 

 Els alumnes hauran d’entregar un dossier amb activitats de recuperació 

i repàs demanades per cada professor d’anglès . 

 No es faran recuperació de proves en concret, ja que és una avaluació 

continua. 

 



 

 

 

Avaluació ordinària: 
 

Les proves finals de juny  seran  per tots els alumnes 

Descripció de la prova final:  
 

 Listening ( opcional). 

 Reading. 

 Grammar and  vocabulary. 

 Writing. 

Aquesta prova es realitzarà tota el mateix dia.  

 
Per aprovar l’alumne haurà de  superar una prova final de tot el curs. La nota 

que ha de treure dependrà del nombre d’avaluacions suspeses :  
 

 Alumnes amb una o més avaluacions suspeses hauran de treure un 5. 

 Els alumnes hauran d’entregar un dossier amb activitats de recuperació 

i repàs demanades per cada professor d’anglès . 

 Els alumnes que tinguin tot aprovat l’examen serà per pujar nota 

només. 

 

 

Avaluació extraordinària: 

 
 

Descripció de la prova final:  
 

 Listening ( opcional). 

 Reading. 

 Grammar and  Vocabulary. 

 Writing. 

Aquesta prova es realitzarà tota el mateix dia. Els alumnes han de treure un 5 

per poder aprovar aquesta assignatura. 
.  

 

 
 Recuperació i avaluació de pendents:  

- Els alumnes hauran de  presentar-se obligatòriament a recuperar les 
assignatures pendents a les probes extraordinàries de setembre, febrer i juny. 

 



 

 

 

 
- Quan s’aprovi el curs actual, només es podrà recuperar el curs immediatament 

anterior. Si hi ha més cursos pendents l’alumne haurà de presentar-se a les 

probes extraordinàries.  
 

 
 Asistencia mínima:  Si l’alumne no assisteix a un mínim del 80% de les 

sessions , no podrà ser qualificat a l’avaluació continua i és per això que passarà 

directament a l’examen final. 
 

 Repeticions de exàmens: segon la normativa entregada al dossier inicial. 
 
 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE ( Starter Unit, Unit 1,Unit 2,Unit 3 ) 
 
 
 
Es destacarà els mínims en color vermell. 
 
 Bloc 1: Comprensió de textos orals 
 

1. Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis, missatges i 

comunicats breus i articulats de manera lenta i clara, 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. 

3. Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o 

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el 

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitja i 

en una diversitat estàndard de la llengua. 

4. Comprèn, en una conversa informal en la que 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, poc a poc i 

directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o re formular allò que ha dit. 

5. Comprèn, en una conversa formal, o entrevista en la que participa el que se li 

pregunta sobre assumptes personals, educatius, ocupacionals o del seu interès, 

així com comentaris senzills i fàcils de predir relacionats amb els mateixos, 

sempre que pugui demanar que se li repeteixi, aclareixi o elabori quelcom del 

que se li ha dit. 

6. Distingeix, amb el reforç de la imatge, les idees principals i informació rellevant 

en presentacions sobre temes educatius, ocupacionals o del seu interès. 

7. Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes 



 

 

quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat, quan les imatges 

ajuden a la comprensió. 
 
 

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Audició i comprensió d'un post sobre la vida a Austràlia.  

 Preguntar i respondre qüestions en relació amb el post, per parelles. 

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions. Audició i 

comprensió d'un diàleg en relació amb les peces de vestir.  

 Identificar persones per la descripció de la seva roba. 

 Audició i comprensió d'un diàleg en el qual dues persones suggereixen coses a 

fer. (SB p.8) 

 Mantenir una conversa sobre gustos personals  

 Audició i comprensió d'un post sobre esdeveniments passats.   

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Audició i comprensió d'un programa de ràdio.  

 Preguntar i respondre qüestions en relació amb esdeveniments passats, per 

parelles.  

 Audició i comprensió del requadre Say it!.  

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Audició i producció de paraules amb els sons /æ/ i /eɪ/.  

 Audició i comprensió dels vídeos: The newseum; Kit´s travel. 

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Audició i comprensió d'un diàleg en relació amb horaris.  

 Mantenir una conversa sobre l'escola. 

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió del vídeo:   Film school.  

 Audició i comprensió d'un post sobre descobriments passats.  

 Audició i comprensió del requadre Learn it!. 

 Audició i comprensió dels vídeos: Building the Titanic; Kit´s travel.  

 Audició i comprensió d'un podcast relacionat amb missatges secrets.  



 

 

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Preguntar i respondre qüestions en relació amb situacions passades per parelles.  

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema. 

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Participa en una conversa sobre objectes importants a agafar en una emergència. 

 Audició i comprensió d'una conversa en l'oficina d'objectes perduts.  

 Audició i comprensió del requadre Say it!. Producció de paraules amb el so /ə/ 

 Audició i comprensió del vídeo: The ancient wonders of China. 

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema. 

 Audició i comprensió d'un article sobre els futurs humans.  

 Preguntar i respondre qüestions en relació amb prediccions futures. 

 Audició i comprensió d'un qüestionari sobre el medi ambient. 

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Audició i comprensió d'un post sobre joves científics. 

 Audició i producció de paraules amb els sons /ɲ/, /y/, /ɲk/.  

 Audició i comprensió dels vídeos: Robot car; Kit´s travel. 

 Audició i comprensió d'un àudio per ordenar una història. 

 Audició i comprensió d'un diàleg en el metge. 

 Audició i comprensió del requadre Learn it!. 

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Participa en converses grupals, guiades pel professor per dur a terme un 

projecte: Class newsletter. 

 Audició i comprensió del vídeo:  A teenage. 

  

 
 

 
 
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 
 

1. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb reforç visual, 

sobre aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus 

estudis o feina, i respon a preguntes breus i senzilles dels interlocutors sobre el 



 

 

contingut de les mateixes. 

2. Es mou correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són els 

viatges, l’ hostalatge, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de cortesia 

bàsiques. 

3. Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans 

tècnics, en les que 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 els passos que ha de seguir 

per a realitzar una activitat conjunta. 

4. Pren part en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o 

ocupacional (p.e. per a realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de 
voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seves idees sobre 
temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li 

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris, 
sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts clau si ho necessita. 

 
 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol de cada 

sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema  

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Descriure de forma oral un dels personatges de la imatge.  

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula. 

 Interpretar les imatges del llibre.  

 Reproducció dels sons continguts en el requadre Say it!  

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Reproducció de paraules amb els sons /æ/ i /eɪ/.  

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol de cada 

sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Realització d'intercanvis comunicatius en grup, expressant opinions pròpies sobre 

el tema.  

 Intercanvi comunicatiu per fer suggeriments i donar opinions sobre activitats.  

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol de cada 

sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema.  

 Realització d'intercanvis comunicatius en grup, expressant opinions pròpies sobre 

el tema. 

 Reproducció de les paraules contingudes en el requadre Learn it! 

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  



 

 

 Realització de descripcions de les imatges del llibre. 

 Realització d'intercanvis comunicatius per comprovar les solucions dels exercicis. 

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula. Realització d'un intercanvi 

comunicatiu reclamant un objecte perdut.  

 Reproducció de paraules amb el so /ə/. 

 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol de cada 

sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Realització de descripcions de les imatges del llibre. 

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys. Realització 

d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Realització d'intercanvis comunicatiu en grup, expressant opinions pròpies sobre 

el tema. 

 Reproducció de paraules amb els sons /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

 Reproducció dels sons continguts en el requadre Learn it!  

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula. Realització d'un intercanvi 

comunicatiu representant una vista al metge. 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu per dur a terme un projecte grupal: Class 

newsletter. 

  

 
 
 
Bloc 3. Comprensió de textos escrits 
 

1. Identifica, amb ajuda de la imatge , instruccions de funcionament i manipulació 

d’aparells electrònics o de màquines , així com instruccions per la realització́ 

d’activitats i normes de seguretat. 

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 on 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, desigs i opinions 

sobre temes generals, coneguts o del seu interès. 

4. Entén l’essencial de la correspondència formal on se l’informa d’assumptes del 

seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional. 



 

 

5. Capta les idees principals de texts periodístics breus en qualsevol suport si els 

números, 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, sempre que pugui 

rellegir les seccions difícils. 

7. Comprèn l’essencial 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. 
 
  

 Lectura i comprensió dels enunciats. 

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat . 

 Lectura d'un text sobre Austràlia. Realitzar les activitats de comprensió i corregir 

de forma conjunta a la classe.  

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura i comprensió dels enunciats.  

 Lectura d'uns posts sobre esdeveniments. Realitzar les activitats de comprensió i 

corregir de forma conjunta a la classe.  

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat.  

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura d'un text sobre assignatures inusuals a Índia i Escòcia. Realitzar les 

activitats de comprensió i corregir de forma conjunta a la classe.   

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Lectura d'un text sobre descobriments. Realitzar les activitats de comprensió i 

corregir de forma conjunta a la classe.  

 Lectura i comprensió dels enunciats.  

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat . 

 Lectura d'un text sobre missatges ocults.  

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Llegir un text sobre l'enfonsament del Titanic. Realitzar les activitats de 

comprensió i corregir de forma conjunta a la classe.  

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Lectura i comprensió dels enunciats. (SB p. 33-46)  



 

 

 Realitzar les activitats de comprensió i corregir de forma conjunta a la classe. (SB 

p.34 )  

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat  

 Lectura d'un text sobre humans en el futur. 

 Lectura d'un qüestionari sobre el medi ambient i completar-lo. 

 Lectura de recomanacions per tenir cura el medi ambient. 

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Llegir un text sobre joves científics. Realitzar les activitats de comprensió i 

corregir de forma conjunta a la classe.   

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Cerca i selecció d'informació per dur a terme un projecte grupal: Class 

newsletter. 

 Lectura d'un model de carta d'agraïment.  

  

 
 
 

 
Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 

1. Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la seva 

formació, feina, interessos o aficions. 

2. Escriu notes i missatges, on es fan comentaris breus 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 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 on s’estableix i manté el contacte social, 

s’intercanvia informació, es descriuen en termes senzills successos importants i 

experiències personals; es donen instruccions, es fan i accepten oferiments  i 

suggeriments, i s’expressen opinions de manera senzilla. 

6. Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o 



 

 

privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la informació requerida de 

manera senzilla i observant les convencions formals i normes de cortesia 

bàsiques per a aquest tipus de textos. 

 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 Realització d'una tasca escrita sobre les activitats en el temps lliure i l'esport.  

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Escriu i completa de forma correcta frases, usant els coneixements adquirits.  

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Completar i copiar els requadres de gramàtica.  

 Escriu i completa de forma correcta frases, usant els coneixements adquirits.  

 En parelles realitzar i respondre qüestions sobre l'escola.  

 Dictat  

 Realització d'una tasca escrita sobre un esdeveniment passat. 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 Realització d'un petit diari. 

 En parelles realitzar i respondre qüestions. 

  Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Escriure i completar de forma correcta frases, usant els coneixements adquirits.  

 Realització d'una tasca escrita sobre un objecte personal important. 

 Correcció de frases. 

 Dictat. 

 Producció d'una carta d'agraïment. 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 En parelles realitzar i respondre qüestions sobre prediccions futures.  

 Realització d'una tasca escrita sobre un problema mediambiental. 

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Escriure i completar de forma correcta frases, usant els coneixements adquirits.  

 Producció de prediccions amb if/unless. 

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  



 

 

 Dictat. 

 Realització d'un article per a la realització d'un projecte comú.  

 
 

CRITERIS D ’AVALUACIÓ  SEGON TRIMESTRE ( Unit 4, Unit 5,Unit 6) 

 

 
 Bloc 1: Comprensió de textos orals 

1. Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis, missatges i 

comunicats breus i articulats de manera lenta i clara, 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. 

3. Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o 

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el 

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitja i 

en una diversitat estàndard de la llengua. 

4. Comprèn, en una conversa informal en la que 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, poc a poc i 

directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o re formular allò que ha dit. 

5. Comprèn, en una conversa formal, o entrevista en la que participa el que se li 

pregunta sobre assumptes personals, educatius, ocupacionals o del seu interès, 

així com comentaris senzills i fàcils de predir relacionats amb els mateixos, 

sempre que pugui demanar que se li repeteixi, aclareixi o elabori quelcom del 

que se li ha dit. 

6. Distingeix, amb el reforç de la imatge, les idees principals i informació rellevant 

en presentacions sobre temes educatius, ocupacionals o del seu interès. 

7. Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes 

quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat, quan les imatges 

ajuden a la comprensió. 

 

 Audició i comprensió dels vídeos: Part-time jobs; Harris tweed; Kit´s travel. 

(iPack) 

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió d'un article sobre un descobriment fortuït. 



 

 

 Audició i comprensió del requadre Learn it!.  

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Audició i comprensió d'una entrevista sobre una cursa en el fang. 

 Preguntar i respondre qüestions en relació a prediccions per al cap de setmana. 

 Participa en una conversa sobre tradicions relacionades amb els diners  

 Audició i comprensió d'una conversa sobre anar de compres. 

 Audició i comprensió del requadre Say it!. Reconeixement de l'accent en les 

paraules. 

 Audició i comprensió dels vídeos: Vinispired; Kit´s travel. (iPack) 

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Audició i comprensió d'un text sobre persones amb habilitats impressionants. 

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Mantenir una conversa sobre habilitats presents i passades. 

 Audició i comprensió d'una enquesta en un programa de ràdio. 

 Audició i comprensió d'un diàleg en el qual dues persones conversen sobre un 

show de talents. 

 Mantenir una conversa sobre shows de talents. 

 Mantenir una conversa comparant dos artistes. 

 Audició i comprensió del requadre Say it!.  

 Audició i comprensió del vídeo:   Eliza Ribeiro.(iPack ) 

 

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió d'un text sobre un home que ha provat 52 treballs diferents 

en un any.  

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Preguntar i respondre qüestions en relació a una experiència de treball inventada. 

 Audició i comprensió d'una trucada telefònica durant unes vacances. 

 Audició i comprensió dels vídeos: A New York florist; Kit´s travel.(iPack.) 

 Audició i comprensió del requadre Say it!. 

 Audició i comprensió d'un text sobre caçadors de serps. 

 Participa en converses grupals, guiades pel professor per dur a terme un 



 

 

projecte: Infographic.  

 Audició i comprensió d'una entrevista de feina. 

 Audició i producció de paraules amb el so /ʌ/.  

 Audició i comprensió del vídeo:   A New York bike messenger. (iPack) 

 Audició i comprensió del vídeo:   19th century possesions.(iPack) 

 Audició i comprensió d'un text sobre persones que han optat per viure sense 

certs objectes quotidians.  

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles. 

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Audició i producció de paraules amb els sons /ɑ:/ i /æ/. 

 Audició i comprensió d'un concurs de televisió  

 Preguntar i respondre qüestions en relació als gustos televisius, per parelles.  

 Mantenir una conversa sobre la vida pròpia en comparació amb la dels joves de 

l'àudio.  

 Audició i comprensió del requadre Learn it!. 

 Audició i comprensió d'un diàleg en el qual dues persones estan d'acord. 

 Audició i comprensió dels vídeos: Rural Wales; Kit´s travel.(iPack ) 

 

  

 

 

  

 

 

 
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 
 

1. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb reforç visual, 

sobre aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus 

estudis o feina, i respon a preguntes breus i senzilles dels interlocutors sobre el 

contingut de les mateixes. 

2. Es mou correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són els 

viatges, l’ hostalatge, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de cortesia 



 

 

bàsiques. 

3. Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans 

tècnics, en les que 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 els passos que ha de seguir 

per a realitzar una activitat conjunta. 

4. Pren part en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o 

ocupacional (p.e. per a realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de 
voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seves idees sobre 
temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li 

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris, 
sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts clau si ho necessita. 

 

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula.  

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol 

de cada sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Realització de descripcions de les imatges del llibre. 

 Realització d'intercanvis comunicatiu en grup, expressant opinions pròpies 

del tema.  

 Reproducció de les paraules contingudes en el requadre Learn it! 

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Realització d'intercanvis comunicatius per comprovar les solucions dels 

exercicis. 

 Reproducció dels adjectius del requadre Say it!  

 Realització d'un intercanvi comunicatiu representant una compra en una 

botiga de roba. 

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula.  

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol 

de cada sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Realització de descripcions de les imatges del llibre. 

 Realització d'intercanvis comunicatius en grup, expressant opinions pròpies 

sobre el tema. 

 Realització d'intercanvis comunicatius per parelles per realitzar preguntes 

sobre habilitats presents i passades. 

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Realització d'intercanvis comunicatius per parelles on s'utilitzi el llenguatge 

funcional per conversar sobre shows de talents. 



 

 

 Reproducció dels sons continguts en el requadre Say it! 

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula.  

 Realització d'intercanvis comunicatius en grup, expressant opinions pròpies 

sobre el tema. 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol 

de cada sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Reproducció dels sons continguts en el requadre Say it! 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu representant una entrevista de 

feina. 

 Reproducció de paraules amb el so /ʌ/. 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu per dur a terme un projecte grupal: 

Infographic. 

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula.  

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Realització de descripcions de les imatges del llibre. 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol 

de cada sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Realització d'intercanvis comunicatius en grup, expressant opinions pròpies 

sobre el tema. 

 Reproducció de paraules amb els sons /ɑ:/ i /æ/. 

 Reproducció dels sons continguts en el requadre Learn it! 

 

 

 

 

 

 
 
Bloc 3. Comprensió de textos escrits  

1. Identifica, amb ajuda de la imatge, instruccions de funcionament i manipulació 

d’aparells electrònics o de màquines, així com instruccions per la realització́ 

d’activitats i normes de seguretat. 

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 on 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, desigs i opinions 

sobre temes generals, coneguts o del seu interès. 

4. Entén l’essencial de la correspondència formal on se l’informa d’assumptes del 

seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional. 

5. Capta les idees principals de texts periodístics breus en qualsevol suport si els 

números, 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, sempre que pugui 

rellegir les seccions difícils. 

7. Comprèn l’essencial 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. 

 

 Lectura i comprensió dels enunciats.  

 Lectura d'un text sobre un descobriment fortuït. Realitzar les activitats de 

comprensió i corregir de forma conjunta a la classe.  

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat . 

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura d'un text sobre tradicions  ancestrals. Realitzar les activitats de 

comprensió i corregir de forma conjunta a  classe.  

 Lectura d'un model de carta d'invitació.  

 Lectura i comprensió dels enunciats.  

 Lectura d'un text sobre persones amb habilitats especials.  

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat  

 Lectura d'un text sobre un show britànic. Realitzar les activitats de comprensió i 

corregir de forma conjunta a la classe.   

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Lectura d'una ressenya sobre aplicacions. Realitzar les activitats de comprensió i 

corregir .  



 

 

 

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat. 

 Lectura d'un text sobre un jove que ha treballat en 52 llocs diferents durant un 

any. Realitzar les activitats de comprensió i corregir de forma conjunta a la 

classe.   

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis.  

 Lectura i comprensió dels enunciats.  

 Lectura d'un text sobre caçadors de serps. Realitzar les activitats de comprensió i 

corregir de forma conjunta a la classe.  

 Lectura d'uns anuncis de treball per a un festival. 

 Lectura d'un model de postal per correu electrònic.  

 Cerca i selecció d'informació per dur a terme un projecte grupal: Infographic.  

 Lectura i comprensió dels enunciats.  

 Lectura d'un article sobre persones que han decidit viure sense alguns objectes 

quotidians. Realitzar les activitats de comprensió i corregir de forma conjunta a la 

classe.(SB p.98 ) 

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat  

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura i comprensió d'un teletext. 

 Lectura d'uns posts sobre el barri. Realitzar les activitats de comprensió i corregir 

de forma conjunta a la classe.  

 Lectura d'un model d'informe. 

 

  

 

  

 

  
 
 



 

 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 

1. Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la seva 

formació, feina, interessos o aficions. 

2. Escriu notes i missatges, on es fan comentaris breus 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 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 on s’estableix i manté el contacte social, 

s’intercanvia informació, es descriuen en termes senzills successos importants i 

experiències personals; es donen instruccions, es fan i accepten oferiments  i 

suggeriments, i s’expressen opinions de manera senzilla. 

6. Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o 

privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la informació requerida de 
manera senzilla i observant les convencions formals i normes de cortesia 
bàsiques per a aquest tipus de textos. 

 
 

 En parelles realitzar i respondre qüestions.  

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Producció de prediccions. 

 Completar un anunci d'una cursa en el fang. 

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Escriure i completar de forma correcta frases, usant els coneixements 

adquirits.  

 Realització d'una tasca escrita sobre un objecte personal important. 

 Dictat . 

 Producció d'una carta d'invitació. 

 

 En parelles realitzar i respondre qüestions sobre habilitats presents i 

passades. 



 

 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses. 

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Escriu i completa de forma correcta frases i diàlegs, usant els 

coneixements adquirits.  

 Realització d'una ressenya comparant tres coses. 

 Realització d'una tasca escrita comparant-se a si mateix amb una altra 

persona. 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Escriure i completar de forma correcta frases, usant els coneixements 

adquirits.   

 En parelles realitzar i respondre qüestions sobre experiències. 

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Completar i copiar un diàleg. 

 Dictat. 

 Realització d'una tasca escrita en la qual es porta a terme una postal per 

enviar per correu electrònic. 

 Realització d'una enquesta per dur a terme el projecte comú. 

 Realització d'una conclusió per a la realització d'un projecte comú: 

Infographic. 

 

 

 
 

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE ( Unit 7, Unit 8, Unit 9). 

 
 
 Bloc 1: Comprensió de textos orals 

1. Capta els punts principals i detalls rellevants d’indicacions, anuncis, missatges i 

comunicats breus i articulats de manera lenta i clara, 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. 



 

 

3. Identifica el sentit general i els punts principals d’una conversa formal o 

informal entre dos o més interlocutors que té lloc en la seva presència, quan el 

tema li resulta conegut i el discurs està articulat amb claredat, a velocitat mitja i 

en una diversitat estàndard de la llengua. 

4. Comprèn, en una conversa informal en la que 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, poc a poc i 

directament i si l’interlocutor està disposat a repetir o reformular allò que ha dit. 

5. Comprèn, en una conversa formal, o entrevista en la que participa el que se li 

pregunta sobre assumptes personals, educatius, ocupacionals o del seu interès, 

així com comentaris senzills i fàcils de predir relacionats amb els mateixos, 

sempre que pugui demanar que se li repeteixi, aclareixi o elabori quelcom del 

que se li ha dit. 

6. Distingeix, amb el reforç de la imatge, les idees principals i informació rellevant 

en presentacions sobre temes educatius, ocupacionals o del seu interès. 

7. Identifica la informació essencial de programes de televisió sobre assumptes 
quotidians o del seu interès articulats amb lentitud i claredat, quan les imatges 
ajuden a la comprensió. 

 

 Audició i comprensió del vídeo:   Animals in the wild.(iPack)  

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió d'un article sobre mantenir-se fora de perill a la naturalesa.  

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Participa en una conversa donant consells. 

 Audició i comprensió d'unes notícies sobre formes inusuals d'arribar a l'escola. 

 Audició i comprensió de consells i instruccions en un centre d'activitats. 

 

 Audició i comprensió del requadre Say it!. Reconeixement de paraules amb els 

sons /b/ i /v/. 

 Audició i comprensió d'un article sobre el kiwi a Nova Zelanda. 

 Audició i comprensió del requadre Learn it!. 

 Audició i comprensió del vídeo Kit´s travel.(iPack) 

 Audició i comprensió dels vídeos: Water glasses; Kit´s travel.(iPack) 

 Participa en converses guiades pel professor per donar a conèixer el tema.  

 Realització d'exercicis i revisió conjunta o en parelles.  

 Audició i comprensió d'un text sobre dissenys innovadors d'objectes del carrer.  



 

 

 Audició i comprensió d'un àudio per respondre unes qüestions.  

 Preguntar i respondre qüestions en relació als anuncis. 

 Audició i comprensió del requadre Say it!. 

 Audició i comprensió d'un text sobre un festival a Sydney. 

 Audició i comprensió d'una reunió en la qual diverses persones organitzen una 

festa. 

 Participa en converses grupals, guiades pel professor per dur a terme un 

projecte: In our community. 

 Audició i comprensió del vídeo:   Graffiti life.(iPack) 

  

 

 
 

 
 
Bloc 2. Producció de textos orals: expressió i interacció 

1. Fa presentacions breus i assajades, ben estructurades i amb reforç visual, 

sobre aspectes concrets de temes del seu interès o relacionats amb els seus 

estudis o feina, i respon a preguntes breus i senzilles dels interlocutors sobre el 

contingut de les mateixes. 

2. Es mou correctament en gestions i transaccions quotidianes, com són els 

viatges, l’ hostalatge, el transport, les compres i l’oci, seguint normes de cortesia 

bàsiques. 

3. Participa en converses informals cara a cara o per telèfon o altres mitjans 

tècnics, en les que 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 els passos que ha de seguir 

per a realitzar una activitat conjunta. 

4. Pren part en una conversa formal, reunió o entrevista de caràcter acadèmic o 

ocupacional (p.e. per a realitzar un curs d’estiu, o integrar-se en un grup de 
voluntariat), intercanviant informació suficient, expressant les seves idees sobre 
temes habituals, donant la seva opinió sobre problemes pràctics quan se li 

pregunta directament, i reaccionant de forma senzilla davant de comentaris, 
sempre que pugui demanar que se li repeteixin els punts clau si ho necessita. 

 

 Realització de descripcions de les imatges del llibre. 

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula.  

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Realització d'intercanvis comunicatius en grup, expressant opinions pròpies sobre 

el tema. 



 

 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol de cada 

sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Realització d'intercanvis comunicatius donant instruccions. 

 Reproducció de les paraules del requadre Say it!  

 Reproducció de les paraules contingudes en el requadre Learn it!  

 Reproducció de les preguntes del requadre Say it!  

 

 Ús d'expressions adequades per comunicar-se a l'aula.  

 Realització de descripcions de les imatges del llibre. 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu en grup, sobre les imatges o títol de cada 

sessió, per identificar vocabulari o idees conegudes sobre el tema. 

 Preguntar i respondre a qüestions formulades pels seus companys.  

 Realització d'intercanvis comunicatius en grup, expressant opinions pròpies sobre 

el tema. 

 Reproducció dels sons continguts en el requadre Learn it!  

 Realització d'un intercanvi comunicatiu organitzant una festa. 

 Realització d'un intercanvi comunicatiu per dur a terme un projecte: In our 

community.  

 
 

 
 
Bloc 3. Comprensió de textos escrits  
 

1. Identifica, amb ajuda de la imatge, instruccions de funcionament i manipulació 

d’aparells electrònics o de màquines , així com instruccions per la realització́ 

d’activitats i normes de seguretat. 

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 on 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, desigs i opinions 

sobre temes generals, coneguts o del seu interès. 

4. Entén l’essencial de la correspondència formal on se l’informa d’assumptes del 

seu interès en el context personal, educatiu o ocupacional. 

5. Capta les idees principals de texts periodístics breus en qualsevol suport si els 



 

 

números, 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, sempre que pugui 

rellegir les seccions difícils. 

7. Comprèn l’essencial 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. 

 

 Lectura i comprensió dels enunciats.  

 Lectura d'un text sobre animals salvatges. Realitzar les activitats de comprensió i 

corregir de forma conjunta a la classe. 

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat . 

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Lectura d'un text sobre la llegenda del kiwi a Nova Zelanda. Realitzar les 

activitats de comprensió i corregir de forma conjunta a la classe.  

 Lectura  i comprensió d’entrades  en un post d’un fòrum i conscienciació  dels 

sentiments expressats.  

 Lectura d'un model de narració en un post i compleció del text. 

 Lectura i comprensió dels enunciats.   

 Lectura d'un text sobre dissenys d'objectes del carrer. Realitzar les activitats de 

comprensió i corregir de forma conjunta a la classe. 

 Lectura del vocabulari relacionat amb el tema de la unitat. 

 Lectura dels requadres i comprensió del significat general del text, extrapolant el 

contingut a la resta del llibre.  

 Lectura i comprensió dels requadres per a la realització dels exercicis. 

 Lectura d'uns articles obre un festival. 

 Lectura d'un text sobre un festival a Sydney. Realitzar les activitats de 

comprensió i corregir de forma conjunta a la classe.  

 Lectura d'un model d'article  periodístic.  

 Cerca i selecció d'informació per dur a terme un projecte: In our community. 

  

 
 

 



 

 

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció 
 

1. Completa un qüestionari senzill amb informació personal i relativa a la seva 

formació, feina, interessos o aficions. 

2. Escriu notes i missatges, on es fan comentaris breus 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 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 on s’estableix i manté el contacte social, 

s’intercanvia informació, es descriuen en termes senzills successos importants i 

experiències personals; es donen instruccions, es fan i accepten oferiments  i 

suggeriments, i s’expressen opinions de manera senzilla. 

6. Escriu correspondència formal bàsica i breu, dirigida a institucions públiques o 

privades o entitats comercials, sol·licitant o donant la informació requerida de 
manera senzilla i observant les convencions formals i normes de cortesia 
bàsiques per a aquest tipus de textos. 

 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Realització d'una tasca escrita donant consells i instruccions. 

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Escriure i completar de forma correcta frases, usant els coneixements adquirits.  

 Realització d'una tasca escrita descrivint un símbol nacional. 

 Producció de posts donant consells en un fòrum. 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 En parelles realitzar i respondre les qüestions. 

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Escriure i completar de forma correcta frases, usant els coneixements adquirits.  

 Realització d'una enquesta. 

 Escriure un article sobre els hàbits televisius dels companys.  



 

 

 Producció de frases per descriure el barri. 

 Realització d'un informe escrit a partir d'una enquesta. 

 Producció de frases amb el vocabulari i expressions apreses.  

 Respondre qüestions en el quadern relatives a una audició.  

 Completar i copiar els requadres de gramàtica. 

 Escriure i completar de forma correcta frases, usant els coneixements adquirits.  

 En parelles realitzar i respondre qüestions sobre experiències. 

 Realització d'una tasca escrita en la qual escriu un anunci d'un article de cuina. 

 Realització d'un plantejament sobre un festival i donar descripcions sobre aquest 

per a una pàgina web. 

 Dictat. 

 Completar i copiar un diàleg. 

 Realització d'un article periodístic sobre el més destacable de la vida de cadascú.  

 Realització d'una conclusió per a la realització d'un projecte comú: Infographic.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


