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Nucli 
 

Títol  Steady for ESO 
 

 
 

Objectius (*) 

 

• Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de 
documents orals senzills, emesos cara a cara, o procedents de mitjans audiovisuals, si 
es parla lentament i amb claredat. 
• Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de documents 
escrits senzills, en suport paper i digital, sobre continguts de diverses àrees de 
coneixement i adequats a l’edat. 
• Produir textos breus, orals i escrits, coherents, i amb bona dicció o amb correcció 
ortogràfica i puntuació adequada, a partir de models. 
• Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de 
funcionament. 
• Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització, 
intercanvi i presentació d’informació. 
• Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. 
 
 

Descripció de la proposta (*) 

 

Steady for ESO consisteix en un conjunt de tres unitats didàctiques corresponent al 
segon trimestre de 1r d’ESO. Les unitats integren activitats digitals de forma natural i 
preparen l’alumnat per un aprenentatge efectiu de la competència comunicativa en 
anglès. Un dels principals avantatges d’aquest material és el caràcter obert que li 
donen les noves tecnologies de la informació, tot fent possible un tractament de la 
diversitat a partir de l’assoliment dels objectius a diferent nivell cognitiu. 
 
Recursos emprats (*) 

 

Tot material es presenta en format pdf i digital. 
 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 

Steady for ESO permet un accés obert a tres unitats organitzades de forma temàtica, 
cadascuna de les quals desenvolupa diferents funcions del llenguatge i punts 
gramaticals corresponents al currículum de primer d’ESO. 

Les tres unitats es poden utilitzar en un ordre diferent del que estan programades, tot i 
que hi ha una gradació de dificultat creixent des de la primera a la última. També dins 
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de cada unitat és possible seguir l’ordre proposat o accedir directament a les activitats 
que es vulguin.  

La major part de les activitats poden ser utilitzades individualment o per parelles, i 
algunes estan dissenyades per treballar en petits grups de tres o quatre alumnes.  

 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
 

Temes 

 

Vocabulari 

 

Funcions 
Comunicatives 

 

Gramàtica 

 

1.The 3 Rs  

•Reciclatge 

•Saludar, presentar-
se 

•Expressar capacitat 
de parlar o entendre 

llengües 

•Imperatiu 

2. High School Life 

•Institut 
•Assignatures  

•Activitats rutinàries 

•Donar i demanar 
informació sobre 

l’escola  
•Participar en un 

diàleg. 

•El present simple  

3. My Type of Animal 

•Els animals 
•Animals en perill 

d’extinció 
•Parts del cos 

•Fer una presentació 
oral  

•Fer descripcions 

•connectors and i but 
•”can” 

 

Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa, la 
competència d’autonomia i iniciativa personal, la competència digital i la competència 
social i ciutadana. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S’adreça a tot l’alumnat de l’àrea d’anglès. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquestes 3 unitats desenvolupen continguts transversals. 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 
 
“Three Rs: A Musical Instrument” en format pdf 
“High School Life” en format pdf 
“My Type of Animal” en format pdf 
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