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L’objectiu ideal a assolir no és el d’un parlant que s’acosti al parlant nadiu, 
sinó el d’un usuari eficaç de la llengua meta en activitats de comunicació real. 
Així, l’eficàcia en la comunicació dels significats desitjats pels parlants-aprenents es 
prioritza per damunt de la seva correcció formal. 
Les activitats d’interacció i producció oral es prioritzen per sobre de la producció 
escrita, i la comprensió funcional i crítica de textos autèntics es més rellevant per les 
necessitats dels usuaris que la lectura unívoca centrada en la descodificació  literal de 
paraules, oracions i paràgrafs expressament construïts per exhibir determinats 
aspectes formals de la llengua meta. 
 
Les llengües estrangeres s’aprenen principalment mitjançant l’ús. 
L’aprenentatge de llengües segueix un procés no lineal on l’usuari-aprenent construeix, 
posa a examen, verifica i reconstrueix hipòtesis sobre el funcionament de la llengua 
meta. Durant tot el procés l’aprenent, en el seu intent de codificar en llengua meta els 
seus propis significats, crea enunciats que es desvien de la norma. El pas per fases de 
creació d’enunciats agramaticals és un pas necessari en el procés d’aprenentatge, i els 
errors produïts pels usuaris-aprenents en les activitats comunicatives s’han d’entendre 
com a estadis indispensables en el procés d’adquisició i, alhora, com a elements que 
aporten al professorat pistes sobre el treball metalingüístic que de manera més o 
menys conscient porta a terme l’aprenent-usuari. La interacció entre aprenent i expert 
o entre aprenents és alhora objectiu i mitjà essencial per a l’aprenentatge de llengües, 
per la qual cosa el fet de garantir l’ús normalitzat de la llengua meta com a llengua 
vehicular de l’aula és un principi metodològic irrenunciable al batxillerat. L’elecció de 
temes de conversa i debat per a l’aula de llengua estrangera ha de defugir dels 
habituals tòpics triats per exemplificar estructures gramaticals predeterminades i 
d’assumptes inicialment interessants que queden desvirtuats per la utilització de textos 
inautèntics, i ha d’optar per abordar temes que interpel�lin el jovent de manera que 
aquest s’impliqui en les converses o debats. 
L’apropament a l’èxit comunicatiu ha de guiar de forma determinant la 
selecció d’objectius, continguts i activitats a les aules de llengües 
estrangeres. La meta ha de ser el parlant en vies d’esdevenir un usuari independent, 
que pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a 
la feina, a l’escola, a l’oci, etc.; fer front a la major part de situacions lingüístiques que 
poden aparèixer quan es visiten altres països o es reben visitants; produir un discurs 
senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal; i descriure fets i 
experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les 
opinions i projectes de manera breu. 
L’ús de temes procedents de les matèries de llengües i literatura com a objecte de 
discussió a l’aula de llengua estrangera és pertinent i enriquidor, i dóna peu a abordar 
de forma oberta continguts emmarcats en les dimensions plurilingüe i pluricultural, i 
estètica i literària de la matèria de llengua estrangera. Alhora aquest procés 
contribueix de manera decisiva al desenvolupament de la capacitat de reflexió 
metalingüística i metadiscursiva de l’aprenent, la qual cosa repercuteix favorablement 
en la millora de les seves habilitats lingüístiques i comunicatives en les altres llengües 
que fa servir habitualment o/i que està en procés d’aprendre. 
Semblantment al que es fa en català i castellà, cal aplicar estratègies de promoció de 
lectura extensiva a l’aula de llengua estrangera (biblioteca d’aula, book-crossing, etc) 
amb obres --adaptades o no-- interessants per als lectors i lectores als quals van 
adreçades que fomentin la lectura per plaer i millorin els hàbits lectors. A més, les 
activitats de lectura guiada de fragments d’obres literàries i la lectura d’algunes 
d’obres completes curosament seleccionades contribueixen al desenvolupament de la 
competència literària i estètica. 
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La finalitat comunicativa de les tasques proposades ha de ser compresa i compartida 
pels aprenents, únic camí perquè les activitats es portin a terme amb alguna garantia 
d’èxit. La inclusió de temes de conversa o debat a l’aula relacionats amb autors o 
personatges literaris pot ajudar a millorar la cultura literària i històrica dels aprenents. 
Les diferents possibilitats d’accés a la llengua estrangera (activitats extracurriculars, 
viatges, etc.) dels estudiants d’una mateixa aula de batxillerat fa necessària la previsió 
d’ajustaments per atendre la diversitat a l’aula. 
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Objectius 
 
La matèria de llengües estrangeres del batxillerat té com a finalitat el 
desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Valorar les llengües estrangeres com a mitjans per comunicar, com a eines d’aprenentatge, 
tant per accedir a altres coneixements i informació, com per transformar-los o crear-ne de nous i 
com a instrument que obre possibilitats d’accés al lleure i al plaer estètic. 
 
2. Participar en converses cara a cara, telefòniques o electròniques amb parlants nadius i no 
nadius sobre temes relatius a l’entorn on es mou l’aprenent, com ara els estudis, el lleure, el dia 
a dia o els temes d’actualitat, i fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden 
aparèixer en el moment que la llengua objecte d’aprenentatge esdevé la principal llengua de 
comunicació (viatges, intercanvis …). 
 
3. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal 
i descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i aportar raons i explicacions de 
les opinions i projectes de manera breu i entenedora. 
 
4. Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre temes relatius a l’entorn 
on es mou l’aprenent: els estudis, el lleure, el dia a dia, i de temes d’actualitat.  
 
5. Comprendre globalment i gaudir d’obres completes originals rellevants per als aprenents, com 
ara contes o novel�les breus, pel�lícules, documentals, còmics, cançons, produccions digitals, 
etc., fent servir, si s’escau, diferents tipus de suport (diccionaris, glossaris, subtítols…). 
 
6. Desenvolupar una actitud de reflexió sobre la llengua en la comunicació amb la finalitat de 
millorar les produccions pròpies i comprendre les dels altres, mostrant una capacitat de 
raonament pròpia i esperit crític. 
 
7. Prendre consciència del propi procés d’aprenentatge, de les estratègies per aprendre i dels 
recursos a l’abast, i desenvolupar un grau d’autonomia suficient que al final de l’escolaritat 
permeti prosseguir l’aprenentatge de les llengües estrangeres ensenyades al centre, i iniciar-se 
en l’aprenentatge d’altres llengües. 
 
8. 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. 
 
9. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món actual. Prendre 
consciència de les varietats d’ús de la llengua meta com a llengua primera, segona o llengua de 
comunicació internacional en diferents zones geogràfiques del món, i en diferents àmbits d’ús: 
comerç, ciència, lleure, relacions personals, etc. 
 
10. Acceptar com a part ineludible de l’aprenentatge l’ansietat produïda quan es troben 
entrebancs en la comunicació en llengua estrangera. Desenvolupar estratègies per superar la 
inseguretat d’un mateix o mateixa, i sensibilitat envers les dificultats dels parlants al�lòctons 
quan parlen la pròpia llengua. 
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Primer curs 
 

Dimensió comunicativa 
 
Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 
 
� Utilització de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular aclasse. 
� Participació activa en converses reals cara a cara i a través de mitjans electrònics, 
que abordin diverses situacions i temes rellevants per a l’aprenent. � Ajustament de la 
manera d’intervenir en la conversa tenint en compte el grau de familiaritat amb 
l’interlocutor i el grau de formalitat del context. 
� Agafar i cedir el torn de paraula de manera apropiada. 
� Comprovació de la comprensió quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i 
oferiment d’aclariments. 
� Participació activa en discussions o debats orals sobre temes familiars i rellevants per 
a l’aprenent, o en fòrums digitals, escoltant o llegint atentament, expressant de 
manera breu la pròpia opinió. 
� Correspondència informal simple amb finalitats diverses, tant en suport paper com 
per via electrònica, respectant les convencions de cada gènere i mostrant nivells de 
correcció formal suficient per a l’eficàcia del missatge. 
 
Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 
� Alt grau de comprensió del discurs propi de l’aula tant oral com per escrit: 
instruccions per executar les tasques de classe, organització de la feina, explicacions 
del professorat i dels companys i companyes. 
� Comprensió bàsica de la funció i la intenció discursiva principal de diferents 
documents orals i escrits. 
� Comprensió dels elements centrals de narracions, explicacions i converses 
autèntiques enregistrades en àudio o vídeo amb durada, complexitat cognitiva, 
lingüística i discursiva limitades, en condicions determinades: situacions de la vida 
quotidiana, en varietats estàndard de la llengua, amb unes condicions d’audibilitat i 
intel�ligibilitat favorables. 
� Identificació de les idees principals i extracció d’informació específica principal de 
varietat de tipus de textos orals i escrits sobre temàtiques d’actualitat, d’interès 
general i de divulgació de diferents camps del saber provinents de mitjans no 
especialitzats. 
� Inferències a partir del context lingüístic, paralingüístic i no lingüístic, en textos orals 
i escrits. 
� Iniciació a la interpretació de titulars de premsa sobre notícies d’interès per a 
l’aprenent. 
� Lectura extensiva de novel�les graduades i d’obres amb valor literari accessibles, 
completes o adaptades. 
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Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 
� Narració oral o escrita simple i eficient d’episodis biogràfics, anècdotes personals i 
relats històrics o de ficció molt breus. 
� Descripció oral o escrita de persones, objectes i llocs amb una finalitat comunicativa. 
� Explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat, tot 
explicant raonadament les opcions personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un 
breu esquema. 
� Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o discussions a l’aula. 
� Exposició oral de treballs personals o de grup, elaborats amb anterioritat, on 
s’estableixen relacions de causa i efecte. 
� Recitació o dramatització de textos propis o aliens en actuacions en viu preparades 
amb anterioritat, o enregistrades en àudio o vídeo. 
 
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
 
� Reflexió a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de 
funcionament del sistema gramatical (fonologia, morfosintaxi, semàntica) i sobre 
normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o 
deducció. 
� Interrelació i integració dels coneixements sobre la llengua i la comunicació adquirits 
en diferents contextos d’aprenentatge formal i no formal (classes de llengües primeres 
i estrangeres, classes d’altres matèries, vida escolar i privada). 
� Utilització eficient dels coneixements sobre la llengua i la comunicació adquirits en 
diversos contextos formals i no formals per millorar la comprensió i expressió en 
llengua estrangera. 
� Presa de consciència sobre els propis processos d’aprenentatge de la llengua, la 
utilitat de les estratègies desenvolupades en la comprensió i producció de missatges. 
� Autoavaluació de les pròpies fortaleses, dificultats en l’aprenentatge i competències 
en llengua estrangera assolides. Identificació dels progressos i d’àrees de millora 
prioritàries. 
� Presa de consciència sobre la influència dels aspectes emocionals sobre 
l’aprenentatge de la llengua estrangera, i desenvolupament d’estratègies per a superar 
la inseguretat pròpia del parlant al�lòcton. 
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Dimensió de recerca i tractament de la informació 
 
� Interpretació d’informació presentada de manera gràfica, com ara en taules, 
diagrames o esquemes, similars als emprats en la vida quotidiana. 
� Utilització eficaç de material de consulta tant per trobar informacions (enciclopèdies, 
revistes, llibres de divulgació, pàgines web) com per millorar les seves capacitats de 
comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques). 
� Discriminació crítica de la fiabilitat de les fons d’informació consultades. � 
Col�laboració per resoldre en equip tasques de tipus cognoscitiu o social, com 
ara resoldre un problema de lògica o decidir l’organització ideal d’un grup social, i 
autoavaluació de la capacitat per treballar en equip. 
� Elaboració, individualment o en grup, de treballs de tipus acadèmics sobre una àrea 
cultural o científica d’interès per a l’alumnat: història, literatura, música, ciència, 
tecnologia etc., respectant les característiques formals d’un treball acadèmic, després 
d’haver cercat documentació sobre el tema. 
� Redacció i posada en comú oralment d’informes breus i senzills explicant el procés 
que s’ha portat a terme per realitzar una activitat determinada, com ara un petit 
experiment, i presentar públicament els resultats. 
� Planificació i execució, individualment o en grup, de petites recerques o fragments de 
recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la 
presentació oral de resultats. 
� Ús de les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement. 
� Respecte pels drets d’autoria i citació de fonts segons algun dels estàndards 
acceptats per la comunitat acadèmica. 
 

Dimensió plurilingüe i intercultural 
 
� Valoració de la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món actual i 
reflexió sobre l’efecte que l’ús de llengües internacionals pot tenir en la preservació de 
la diversitat lingüística. 
� Presa de consciència sobre les varietats de la llengua meta en les zones geogràfiques 
on es parla com a llengua primera o segona; de l’ús que se’n fa com a llengua de 
comunicació internacional; i de la no correspondència unívoca entre la llengua meta i 
les diferents cultures que utilitzen aquesta llengua com a vehicle 
d’expressió. 
� Sensibilitat envers les dificultats dels parlants al�lòctons quan parlen la pròpia 
llengua. 
 

Dimensió estètica i literaria 
 
� Lectura amb comprensió suficient, facilitada per l’ús de glossaris o d’altres elements 
de suport, de fragments literaris curosament seleccionats pel seu interés per als 
aprenents, el seu valor literari o històric i la seva complexitat lingüística. 
� Lectura amb comprensió suficient d’alguna obra completa original, amb valor literari, 
adequada i accessible (novel�la curta, conte, etc). 
� Reacció personal davant d’una obra de valor estètic (literària, cinematogràfica, 
còmic) expressada oralment o per escrit, utilitzant com a suport anotacions, 
esquemes, etc. 
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Criteris d’avaluació 
 
1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacionsdetallades del 
professor/a i les que apareixen en el material de treball escolar. 
 
2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o 
explicacions on participen nadius o/i no nadius, tant si s’assisteix en directe com si està 
enregistrada, sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la llengua. 
 
3. Comprendre el sentit general d’obres audiovisuals autèntiques en versió original amb 
subtítols. 
 
4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la mateixa edat sobre temes 
d’interès comú. 
 
5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos 
(reformulacions, demandes de repetició, etc.) per reparar els problemes detectats. 
 
6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 
 
7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords 
argumentant breument la pròpia opinió. 
 
8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i il�lusions. 
 
9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes --personals o no--, i descriure persones, 
objectes i llocs. 
 
10. Fer breus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d'interès 
(actualitat, contingut acadèmic, petita recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir 
l’atenció de l’audiència. 
 
11. Explicar breument el procés o el resultat d’un treball propi o de grup, amb el suport de breus 
anotacions. 
 
12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel�les adaptades de nivell 
mitjà. 
 
13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar 
tasques relacionades amb la lectura. 
 
14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a l’aprenent, 
aparegudes en premsa tradicional o electrònica fent servir les informacions que aporten els 
elements textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma, secció del diari, 
etc. 
 
15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat de la font i 
citar-la de manera adequada. 
 
16. Redactar un text d’un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos dels 
estudiants on s’expliqui de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc. amb correcció 
formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 
 
17. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge demostrant 
capacitat d’organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir la informació i avaluar el funcionament 
de l’equip de treball. 
18. Utilitzar els coneixements adquirits a l’aula de llengua estrangera i en altres contextos 
formals i no formals per a millorar l’actuació en llengua meta. 



by Anna Aznar 8 

Segon curs 
 
Formen part del segon curs tots els continguts abordats a primer curs, amb nivells 
lleugerament superiors de fluïdesa, complexitat, correcció, cohesió, coherència i 
adequació, als quals s’han d’afegir els següents: 
 

Dimensió comunicativa 
 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 
 
� Participació en converses simulades que introdueixin a l’aula una varietat de 
situacions comunicatives que l’aprenent pot trobar en el present o en un futur pròxim, 
com ara simulacions d’entrevista de selecció, converses telefòniques, presentació de 
reclamacions, demandes de serveis o d’informació, etc. 
� Participació activa en discussions o debats orals o en fòrums digitals, sobre temes 
d’alguna complexitat preparats amb antelació escoltant o llegint atentament, 
expressant acord o desacord i argumentant breument les opinions pròpies, tot 
respectant les convencions del gènere. 
� Impartició d’instruccions de manera que l’interlocutor pugui realitzar una acció de 
manera adequada en contextos cognitivament més exigents, com ara aprendre a fer 
servir una eina determinada, etc. adaptant la manera de parlar al seu grau de 
comprensió. 
� Correspondència informal i amb un cert grau de formalitat, amb finalitats diverses 
(demanar informació, demanar disculpes, formular una queixa, etc), tant en suport 
paper com per via electrònica, respectant les convencions de cada gènere i mostrant 
nivells de correcció formal superiors. 
 
Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 
� Comprensió crítica de la funció i la intenció discursiva principal de diferents 
documents orals i escrits. 
� Identificació de les idees principals i extracció d’informació específica principal de 
varietat de tipus de textos orals i escrits de més gran complexitat lingüística i 
discursiva sobre temàtiques d’interès general i de divulgació de diferents camps del 
saber provinents de mitjans no especialitzats. 
 
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 
� En presentacions orals, ús de recursos verbals i no verbals (gestuals, audiovisuals) 
per tal de captar i mantenir l’atenció de l'audiència, i de facilitar la comprensió del 
missatge. 
� Ús eficient del coneixement adquirit també en altres matèries sobre les tècniques de 
maneig de les idees per a l’elaboració de discursos: pluja d’idees, organització 
d’anotacions en esquemes i mapes conceptuals, etc. 
� Organització d’idees i planificació de l’estructura del discurs en paràgrafs ordenats 
segons la funció que cada un acompleix en el conjunt del text. � Redacció de textos 
persuasius com ara un assaig, article o discurs, recorrent a l’argumentació i la 
contraargumentació. 
� Redacció d’assaigs de tipus acadèmic a l’entorn d’un tema d’interès, on s’expressin 
raonadament les opcions personals, seguint un esquema o textos previs com a suport. 
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� Composició bàsica de textos de gèneres específics que seran útils durant la vida 
laboral i/o universitària, per exemple un currículum o una carta d’autopresentació amb 
organització de la informació, correcció formal i presentació adequades. � 
Familiarització amb els principals gèneres electrònics (correu, xat, missatgeria, SMS, 
fòrum, blog, etc.) i amb les seves regles específiques de composició i cortesia.  
 
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
 
� Presa de consciència de les diferències entre el valor literal i el valor pragmàtic dels 
enunciats, i sensibilització sobre alguns aspectes diferencials en les maneres 
d’executar diferents actes de parla entre la llengua pròpia i la llengua meta (demanar 
favors, compliments, acord i desacord, queixes, donar ordres, etc.). 
� Identificació dels trets bàsics que caracteritzen un determinat context comunicatiu 
(relació entre emissor i receptor, finalitat discursiva, grau de formalitat i familiaritat, 
etc.) i de recursos elementals per adequar-hi el tipus de discurs generat. � 
Diversificació bàsica de recursos lingüístics per a l’expressió dels significats volguts: ús 
d’alguns sinònims, algunes formes alternatives bàsiques de codificar les relacions 
lògiques entre idees, breu selecció de frases fetes o modismes, etc. 
� Presa de consciència sobre les principals dificultats en la producció d’enunciats i 
textos, i ideació de formes autònomes de treball que facilitin la monitorització i 
l’autoedició de les pròpies produccions per tal d’aconseguir productes de més qualitat. 
� Presa de consciència sobre diferències bàsiques (lèxiques, fonològiques o d’altres) 
entre les principals varietats geogràfiques estàndard de la llengua meta i 
reconeixement de la legitimitat de totes elles. 
 

Dimensió de recerca i tractament de la informació 
 
� Explicació de processos històrics, tecnològics o científics estudiats  
� Planificació i execució, individualment o en grup, de petites recerques o fragments 
(per exemple, un fragment del treball de recerca oficial de batxillerat) que impliquin la 
formulació d’hipòtesis, recollida, processament i interpretació de dades, i la presentació 
de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa. 
 

Dimensió plurilingüe i intercultural 
 
� Presa de consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les 
pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per mitjà de la llengua objecte 
d’estudi. 
� Reflexió sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. 
 

Dimensió estètica i literària 
 
� Redacció de ressenyes crítiques senzilles sobre una obra literària o una pel�lícula, 
seguint un esquema o altres ressenyes crítiques com a suport. 
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Criteris d’avaluació 
 
 
Tots els criteris d’avaluació explicitats a primer curs, amb nivells lleugerament 
superiors en fluïdesa, complexitat, correcció, cohesió, coherència i adequació, als quals 
s’han d’afegir els següents: 
 

1. Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio i televisió, i 
en articles de premsa sobre temes rellevants per als estudiants apareguts en 
mitjans de repercussió internacional. 

 
2. Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, històries, i altres 

tipus d’obres autèntiques d’extensió limitada. 
 
3. Participar activament en discussions o debats orals o en fòrums digitals, sobre 

temes d’alguna complexitat preparats amb antelació escoltant o llegint 
atentament, expressant acord o desacord i argumentant breument les pròpies 
opinions respectant les convencions del gènere. 

 
4. Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, 

epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.) d’entre 100 i 200 paraules 
d’extensió sobre temes propers als interessos dels estudiants, temes 
d'actualitat, interès general o acadèmic, on s’expliqui de manera ordenada i 
coherent un conjunt d’informacions, fets, idees o opinions, amb correcció formal 
(ortogràfica i morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials 
del context comunicatiu real o simulat. 
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                                    BEAUTY CANONS 
OBJECTIUS 
 
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  
 
� Utilitzar de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular aclasse. 
. Participar en debats i presentacions orals, agafant i cedint el torn de paraula de manera apropiada i comprovant a comprensió 
quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i oferiment d’aclariments. Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o 
discussions a l’aula. 
. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre els cànons de belleza, els perjudicis que tenim, la música i la moda... i aportar 
raons i explicacions de les opinions de manera breu i entenedora, expressant de manera breu la pròpia opinió. 
. Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre els temes d’actualitat esmentats.   
� Interpretar de titulars de premsa sobre notícies relatives al tema. 
� Llegir de forma extensiva novel�les graduades ( The Merchant of Venice ) i obres amb valor literari accessibles, completes ( “ The 
Melancholy Death of Oyster Boy “) o adaptades. 
� Efectuar explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat ( La música I la Moda – Listen to the Look  ), 
tot explicant raonadament les opcions personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un breu esquema. 
� Esposar de forma oral treballs entorn a la moda i la música , elaborats amb anterioritat, on s’estableixen relacions de causa i 
efecte. 
� Reflexionar a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o deducció. 
 
COMPETÈNCIA ESTÈTICA I LITERARIA  
 
.Comprendre globalment i gaudir d’obres versionades (The Merchant of Venice), completes originals rellevants per als aprenents (“ 
The Melancholy Death of Oyster Boy) , com ara pel�lícules (The Merchant of Venice), produccions digitals ( Vídeo Beautiful by 
Christina Aguilera, etc., fent servir, si s’escau, diferents tipus de suport (diccionaris, glossaris, subtítols…). 
� Redactar de ressenyes crítiques senzilles sobre l’obra literària que llegim i les pel.lícules que visionem seguint un esquema o altres 
ressenyes crítiques com a suport. 
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COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
 
� Prendre consciència sobre les varietats de la llengua meta en les zones geogràfiques d’Estats Units on es parla com a llengua 
primera; de l’ús que se’n fa com a llengua de comunicació internacional; i de la no correspondència unívoca entre la llengua meta i 
les diferents cultures que utilitzen aquesta llengua com a vehicle d’expressió. 
� Prendre consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per 
mitjà de la llengua objecte d’estudi. 
� Reflexionar sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. 
 
COMPETÈNCIA EN LA RECERCA I EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  
 
� Utilitzar eficaç de material de consulta tant per trobar informacions (enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines web) 
com per millorar les seves capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques), per tal d’efectuar, individualment o en 
grup, de petites recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la 
presentació oral de resultats. 
� Discriminar de forma crítica la fiabilitat de les fons d’informació consultades. � Col�laboració per resoldre en equip tasques de tipus 
cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o decidir l’organització ideal d’un grup social, i autoavaluació de la 
capacitat per treballar en equip.  
� Elaborar, individualment i en grup, treballs de tipus acadèmics sobre el tema, respectant les característiques formals d’un treball 
acadèmic, després d’haver cercat documentació sobre el tema. 
� Planificar i executar individualment o en grup, petites recerques que impliquin la formulació d’hipòtesis, recollida, processament i 
interpretació de dades, i la presentació de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa. 
� Redactar i posar en comú oralment informes breus i senzills explicant el procés que s’ha portat a terme per realitzar una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats. 
� Usar les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement. 
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FETS I CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 
 
THE MERCHANT OF VENICE 
0. Reading the book                                                          
1. Discussion around Prejudices 
    
 
1. OUR BODY  

1.1.   Describing people physically 
1.2. Parts of the body 
1.3. Health : What's the matter ? 

2. PERSONALITY 
2.1. Describing people psychologically   
2.2. Expressing feelings  
2.3. Synonyms and Antonyms 
 2.3.1. Some idioms to describe people 
 2.3.2. Too / Enough 
 

“THE MELANCHOLY DEATH OF OYSTER BOY “ – Tim Burton  
0. Reading the poems                                                       
1. Wrting a poem  

    
3.CLOTHES AND STYLES . 
  3.1. Revising vocabulary 
  3.2. Order of Adjectives. 
  3.3. Expressing likes and dislikes 
4. COMPARING  
  4.1. Comparing People 
  4.2. Superlatives 
  4.3. Idioms of Comparison : As pretty as a picture  

4.4.Result Clauses : So.... that / Such .... that  
 

BROKEN IMAGES   
0. Basic vocabulary of basic Eating Disorders                                                        
1. Describing people & styles    
2. Debating feelings   
 

� Lectura I anàlisi del llibre The 
Merchant of Venice by 
William Shakespeare I dels 
poemes “The Melancholy 

Death of Oyster Boy “ by Tim 
Burton 

�   Treball entorn els camps 
semàntics de descripció de 
persones 

� Treball i reflexió sobre 
la morfosintaxi i sintaxi  

� Discussió sobre el 
tema dels trastorns 
alimentaris entorn a una 
sèrie de preguntes adquades 
al tema . 

� Argumentació en favor o 
en contra  

� Discussió en grup entorn 
els prejudicis per raons 
físiques o d’estil  

� Recerca sobre els fets més 
rellevants i extracció de la 
informació més rellevant 
d’un text real complexe 

� Redacció d’opinió 
� Visionat de pel.lícules i 

vídeos , i audició de 
cançons  

� Creació de web i posterior 
presentació del tema  

� Reflexió sobre el 
funcionament d’algunes 
estructures gramaticals 

Col.laboració activa en les activitats 
del grup, mostrant iniciativa , interès i 
constància. 
 
Manifestació del criteri propi a través 
d'una reflexió crítica raonada, 
mostrant una valoració positiva 
envers les opinions i crítiques 
respectuoses  dels altres i establint un 
judici crític en funció de les raons que 
s'hagin exposat. 
 
Rigor i sistematització en el treball.  
 
Autocrítica del propi treball, prenent 
consciència de les capacitats i 
limitacions d'un mateix, fent un esforç 
per a superar-les i acceptant els 
errors. 
 
Consciència de la importància i utilitat 
de la llengua parlada en la 
comunicació social  i personal, 
mijançant l'observació i el comentari 
dels models de la vida real o dels 
mitjans de comunicació social.  
 
Participació els debats , mostrant 
respecte envers les opinions dels 
altres, respectant el torn de paraula , 
però mostrant un esperit crític 
respecte la situació que es plantegi.  
 
Esperit crític, reflexió i valoració dels 
esdeveniments  per entendre el 
passat, el  present i el futur. 
 
Rebuig de qualsevol tipus de 
discriminació per raons de sexe, raça, 
religió o creença.  
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5. LIFESTYLES  
    
5.1. Daily routines  

5.1.1. Simple Present 
5.1.2. Present Simple vs. Continuous  
5.1.3. Adverbs of Frequency 
5.1.4. Prepositions of time 

5.2. Freetime Activities : Hobbies 
5.2.1.  Expressing preferences 
5.2.2.  Want 
5.2.3. Expressing abilities : Can  

5.3. Rules , rules, rules!!! 
5.3.1. Imperatives : orders in class and at home  
5.3.2. Expressing obligation and permission 
5.3.3. Requests-" Could you open the door, please ?" 
5.3.4. Make / Let- " My parents don't let me go out " 
5.3.5. Want - " My mother wants me to wear skirts ".  
 

MUSIC & FASHION   
0. Basic vocabulary                                                        
1. Relating music and fashion 
3. Presentation of a Research Work  
 

 
6. LET'S GET IT RIGHT !! 

6.1. Defining Relative clauses  
6.2. Non -defining Relative clauses 

 
 
THE TEACHER I’LL NEVER FORGET    
0. Basic vocabulary                                                        
1. Describing a teacher    
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ACTIVITITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Temporització 
1.The Merchant of Venice  

� Lectura i anàlisi del llibre The Merchant of Venice by William Shakespeare   
� Introducció a l’època Tudor 
 

2. Activitats de llengua  
� Treball entorn els camps semàntics de descripció de persones, incloent la personalitat, la roba, les 

malalties i els seus estils de vida.  
� Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi relatives als temps presents, els comparatius i les 

clàusules de relatiu.  
o Producció de mind-maps o spider-webs per treballar el vocabulari 
o Lectura de textos 
o Producció de frases en treball cooperatiu 
o Descripció d’imatges 
o Descripció de personatges reals  
o Producció de petits projectes en grup 
o Exercicis d’omplir buits 

 
3.  Beautiful  
� Listening de la cançó de Chirstina Aguilera “ Beautiful “i visionat del video.  
� Discussió sobre el tema entorn a una sèrie de preguntes formulades en fitxes. Treball col.laboratiu seguint 

una sèrie d’activitats del lloc web Say a Word – Anna Aznar 
 
4.“ The  Melancholy Death of Oyster Boy « .  

� Lectura de poemes del director de cinema I escriptor Tim Burton sobre estranys personatges . 
� Disseny d’un personatges que no segueixi els cànons establerts de belleza. 
� Creació d’un poema entorn el personatge.  
 

5.Broken Images  
� Recerca, per grups,  de les dades més rellevants entorn el Trastorns Alimentaris, tractant la informació 

obtinguda. 
� Presentació de la informació resumida a la resta de la classe.  
� Debat sobre el tema, en el que s’intenta parlar dels sentiments que aquestes persones poden sentir.  

 
6. LISTEN TO THE LOOK – ( TREBALL INDIVIDUAL PER PROJECTE )  
� Lectura d’un text real sobre la influencia de la música en el món de la moda.  
� Treball individual d’investigació entorn un cantant o grup determinat , cercant la influència que pot haver 

tingut en la moda d’una època determinada, així com les seves cançons.  

 
� Lectura del llibre durant 
l’estiu.  
 
� Anàlisi del llibre durant 
les 2 primeres setmanes del 
curs.  

 
� Visionat de la pel.lícula 

 
Octubre  

 
� Activitats de llengua  

 
� Última setmana 
d’Octubre :   

 
o 1 dia – 

Beautiful 
o 12 dies – 

Halloween – 
Tim Burton  

 
Novembre  
� Primera setmana 
Novembre – Broken Images  

 
� Activitats de llengua  
� Producció del projecte 

Listen to the Look 
 
Desembre  
 

� Presentació Listen to 
the Look  

� Redacció de la 
composició The Teacher 
I’ll never Forget  
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ACTIVITITATS D’AVALUACIÓ Com s’avalua ? 
1.The Merchant of Venice  

 
� Lectura i anàlisi del llibre  
� Test sobre el llibre  
 

2. Activitats de llengua  
� Treball entorn els camps semàntics i morfosintàctics de 

descripció de persones, incloent la personalitat, la roba, 
les malalties i els seus estils de vida.  

� Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi relatives 
als temps presents, els comparatius i les clàusules de 
relatiu 

 
3.  Beautiful  
� Listening de la cançó  
� Discussió sobre el tema  
 
 
4.“ The  Melancholy Death of Oyster Boy « .  

� Lectura de poemes  
� Disseny d’un personatge  
� Creació d’un poema entorn el personatge.  
 

5.Broken Images  
� Recerca, per grups,  de les dades més rellevants entorn el 

Trastorns Alimentaris 
� Presentació de la informació  
� Debat sobre el tema 
 
 

6.LISTEN TO THE LOOK 
� Lectura d’un text real  
� Treball individual d’investigació  
� Presentació de la informació  
� Debat sobre el tema 
 

Comprensió lectora – 15 % 
Observació del treball diari – 15 % 
Activitats del llibre – 10 % 
Participació anàlisi oral a classe – 35 % 
Test – 25 % 
----------------------------------------- 
 
Test  
Redaccions i exercicis 
Observació diària de la feina feta a casa i a classe 
Participació a l’aula   
 
----------------------------------------- 
 
Comprensió oral  
Participació en la discussió  
Redacció d’opinió  
 
----------------------------------------- 
 
Comprensió lectora  
Creació del personatge  
Redacció del poema  
----------------------------------------- 
 
Comprensió lectora – 15 % 
Recerca i tractament informació – 10 % 
Redacció ressenyada de la informació –20 % 
Presentació de la informació – 20 %  
Observació del treball diari – 15 % 
Participació en la discussió – 20 % 
----------------------------------------- 
Comprensió lectora – 15% 
Recerca i tractament informació – 20 % 
Redacció ressenyada de la informació –20 % 
Presentació de la informació – 25 %  
Participació en la discussió – 20 % 
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                                ONCE UPON A TIME  
OBJECTIUS 
 
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  
 
� Utilitzar de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular aclasse. 
. Participar en debats i presentacions orals, agafant i cedint el torn de paraula de manera apropiada i comprovant a comprensió 
quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i oferiment d’aclariments. Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o 
discussions a l’aula. 
. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre la pobresa i aportar raons i explicacions de les opinions de manera breu i 
entenedora, expressant de manera breu la pròpia opinió. 
. Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre els temes d’actualitat esmentats.   
� Interpretar titulars de premsa sobre notícies relatives al tema. 
� Efectuar explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat ( la pobresa  ), tot explicant raonadament les 
opcions personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un breu esquema. 
� Exposiar de forma oral treballs entorn el tema , elaborats amb anterioritat, on s’estableixen relacions de causa i efecte. 
� Reflexionar a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o deducció. 
 
COMPETÈNCIA ESTÈTICA I LITERARIA  
 
.Comprendre globalment i gaudir d’obres , com ara pel�lícules (Elizabeth), produccions digitals ( Vídeo Another day in Paradise by 
Phil Collins), etc., fent servir, si s’escau, diferents tipus de suport (diccionaris, glossaris, subtítols…). 
� Redactar ressenyes crítiques senzilles les pel.lícules que visionem seguint un esquema o altres ressenyes crítiques com a suport. 
 
COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
 
� Prendre consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per 
mitjà de la llengua objecte d’estudi. 
� Reflexionar sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. 
 
COMPETÈNCIA EN LA RECERCA I EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  
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� Utilitzar de forma eficaç material de consulta tant per trobar informacions (enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines 
web) com per millorar les seves capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques), per tal d’efectuar, individualment o 
en grup, de petites recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la 
presentació oral de resultats. 
� Discriminar de manera crítica la fiabilitat de les fons d’informació consultades.  
� Col�laborar per resoldre en equip tasques de tipus cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o decidir 
l’organització ideal d’un grup social, i autoavaluació de la capacitat per treballar en equip.  
� Elaborar, individualment i en grup, treballs de tipus acadèmics sobre el tema, respectant les característiques formals d’un treball 
acadèmic, després d’haver cercat documentació sobre el tema. 
� Planificar i executar individualment o en grup, petites recerques que impliquin la formulació d’hipòtesis, recollida, processament i 
interpretació de dades, i la presentació de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa. 
� Redactar i posar en comú oralment informes breus i senzills explicant el procés que s’ha portat a terme per realitzar una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats. 
� Usar les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement. 
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FETS I CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 
   
ELIZABETH    
0. Coneixement bàsic de l’època Tudor anglesa 
1. Treball  entorn la pel.lícula Elizabeth 
2. Reflexió entorn el paper de la dona en la societat 
 
1. A WALK INTO THE PAST  
 

1.1. PAST SIMPLE TENSE 
1.1.1. Revising Regular and Irregular verbs. 

             1.1.2. Expressing connection when narrating a story. 
1.2. PAST CONTINUOUS 

1.2.1. Structure 
1.2.2. Past simple vs. Past continuous. 
1.2.3. When / While 

1.3.   PAST PERFECT 
 1.3.1.Structure 

1.3.2. Narrating a story using the three past tenses. 
1.3. USED TO : Comparing the past and the present 
1.4. REMEMBER : I remember my father playing with me.  

 
 
GUESS WHO !  
0. Using structures                                                         
1. Searching for information about a famous character in history 
2. Describing somebody , by only giving clues 
 
 
2. DESCRIBING SCENES  
 
2.1. Prepositions of position and movement  
2.2. Guessing facts – Use of modals 
 
 
 

 

� Visionat I anàlisi de la pel.lícula 
Elizabeth  

 
� Reflexió sobre el 
funcionament d’algunes 
estructures gramaticals relatives 
al passat.  

 
� Treball i reflexió sobre la 
morfosintaxi i sintaxi adquades 
al tema 

 
� Discussió sobre un tema 

entorn a una sèrie de 
preguntes.  

 
� Argumentació en favor o en 

contra  
 
� Discussió en grup 
 
� Defensa dels arguments  
 
� Extracció de la informació 

més rellevant de textos reals 
complexos 

 
� Crítica del passat per 

conéixer el present  
 
� Lectura de notícies / textos 

reals 
 
� Descripció d’escenes emprant 

les preposicions adequades. 
 

Col.laboració activa en les activitats 
del grup, mostrant iniciativa , interès i 
constància. 
 
Manifestació del criteri propi a través 
d'una reflexió crítica raonada, 
mostrant una valoració positiva 
envers les opinions i crítiques 
respectuoses  dels altres i establint un 
judici crític en funció de les raons que 
s'hagin exposat. 
 
Rigor i sistematització en el treball.  
 
Autocrítica del propi treball, prenent 
consciència de les capacitats i 
limitacions d'un mateix, fent un esforç 
per a superar-les i acceptant els 
errors. 
 
Consciència de la importància i utilitat 
de la llengua parlada en la 
comunicació social  i personal, 
mijançant l'observació i el comentari 
dels models de la vida real o dels 
mitjans de comunicació social.  
 
Participació els debats , mostrant 
respecte envers les opinions dels 
altres, respectant el torn de paraula , 
però mostrant un esperit crític 
respecte la situació que es plantegi.  
 
Esperit crític, reflexió i valoració dels 
esdeveniments  per entendre el 
passat, el  present i el futur. 
 
Rebuig de qualsevol tipus de 
diferencia social per raó económica.  
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ON POVERTY   
0. Basic vocabulary                                                        
1. Describing an image   
2. Inventing a story  
3. Debating a concept  

 
 
 

2. EXPERIENCES AND NEWS. 
 

2.1. Actions lasting up to now :Present Perfect+For/since 
2.2. News  

2.2.1. Present Perfect : Results 
2.2.2. P.Perfect continuous : Activities 
2.2.3. Present Perfect vs. Past 
2.2.4. Already / Still / Yet / Just 

 
3.3. Experiences : Have you ever been to London?  
 

THIS IS MY LIFE !   
0. Basic strucutres                                                      
1. Describing images to make a self-portrait   
2. Explaining experiences in your life   
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ACTIVITITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Temporització 
 
1.Elizabeth   

� Visionat de la pel.lícula Elizabeth   
� Introducció a l’època Tudor  
� Anàlisi de la pel.lícula a través de preguntes a través del web A film, a story. – Anna Aznar  
 

2.Activitats de llengua  
� Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi relatives als temps passats i el Present Perfect  
� Treball entorn les preposicions d’espai i moviment per tal de descriure escenes de la vida quotidiana 

i del passat.  
o Producció de mind-maps o spider-webs per treballar el vocabulari 
o Lectura de textos 
o Producció de frases en treball cooperatiu 
o Descripció d’escenes 
o Narració d’històries , relat de contes  
o Producció de petits projectes en grup 
o Exercicis d’omplir buits 

� Guess Who ¡  
o Recerca de la informació més rellevant sobre un  personatge històric famós. 
o Tractament de la informació, de manera que la descripció del que recorda el personatge 

només siguin pistes que puguin conduir la resta de la classe a esbrinar de qui es tracta.  
 
3.On Poverty   

� Treball col.laboratiu seguint una sèrie d’activitats del lloc web Say a Word – Anna Aznar 
� Definició i anàlisi crític del concepte de pobresa 
� Descripció d’escenes relatives a la pobresa 
� Debat entorn el tema, on els alumnes han d’expressar la seva opinió  

 

4.THIS IS MY LIFE ( Projecte individual )  
 

� Reflexió sobre les pròpies experiències vitals 
� Producció d’un Self-Portrait en el que l’alumnes exposi les experiències i fets que l’han marcat en la 

vida.  
 

 
Desembre  
� 1 dia - Visionat de la pel.lícula  
 
� Anàlisi de la mateixa  durant 
les 2 últimes setmanes abans de 
Nadal.  

 
Gener -  
 
� Activitats de llengua –Past 
tenses + prepositions  
� Guess Who ¡!  

 
Febrer  - On Poverty   
 
� 1 dia – definir el concepte 

 
� 2 dies següents – descripció 
de la imatge escollida , en parelles.  

 
� Segona setmana – 
porsentació de les descripcions de 
les imatges + discussió del concepte 
de pobresa 

 
� 1 dia – prova entorn el tema  

 
� Dues últimes setmanes - 
Activitats de llengua : Present 
Perfect  

 
Març –  
� Projecte Individual This is my 

life !! 
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ACTIVITITATS D’AVALUACIÓ Com s’avalua ? 
 
1.Elizabeth   

 
� Anàlisi de la pel.lícula a través d’activitats 
� Ressenya de la pel.lícula 
� Test sobre l’època Tudor  
 
 
 

2.Activitats de llengua  
 
� Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi relatives als 

temps passats i el Present Perfect  
� Treball entorn les preposicions d’espai i moviment per tal de 

descriure escenes de la vida quotidiana i del passat.  
� Guess Who ¡  

 
 
3.On Poverty   

 

� Definició i anàlisi crític del concepte de pobresa 
� Descripció d’escenes relatives a la pobresa 

o Redacció de la descripció 
o Presentació preparada  
o Particiupació espontània 

� Debat entorn el tema 
� Test  

 
 

4.THIS IS MY LIFE ( Projecte individual )  
 

� Producció d’un Self-Portrait en el que l’alumnes exposi les 
experiències i fets que l’han marcat en la vida.  

 

 
 
Seguiment diari  - Activitats de la pel.lícula – 20 % 
Ressenya – 20 % 
Participació en el debat : 

� Aportació preparada – 20 % 
� Aportació espontània a la discussió  - 10 % 

Test – 30 %  
 
----------------------------------------- 
 
 
Observació diària de la feina feta a casa i a classe Test  
Redaccions  
Test  
Redaccions i exercicis 
Participació a l’aula   
 
 
----------------------------------------- 
 
 
 
Observació del treball diari – 10 % 
Redacció de la descripció – 20 % 
Presentació de la informació – 20 %  
Participació en la discussió – 25 % 
Test – 25 %  
 
----------------------------------------- 
 
 

 
Redacció  
Creació de la presentació 
Presentació oral a classe 
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                                A STRANGE WORLD 
OBJECTIUS 
 
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  
 
� Utilitzar de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular aclasse. 
. Participar en debats i presentacions orals, agafant i cedint el torn de paraula de manera apropiada i comprovant a comprensió 
quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i oferiment d’aclariments. Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o 
discussions a l’aula. 
. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre el futur i la tecnologia i aportar raons i explicacions de les opinions de manera 
breu i entenedora, expressant de manera breu la pròpia opinió. 
. Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre els temes d’actualitat esmentats.   
� Interpretar titulars de premsa sobre notícies relatives al tema. 
� Efectuar explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat ( el futur i la tecnologia  ), tot explicant 
raonadament les opcions personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un breu esquema. 
� Esposar de forma oral treballs entorn el tema , elaborats amb anterioritat, on s’estableixen relacions de causa i efecte. 
� Reflexionar a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o deducció. 
 
COMPETÈNCIA ESTÈTICA I LITERARIA  
 
.Comprendre globalment i gaudir d’obres , com ara pel�lícules (Matrix, Blade Runner, SteamBoy & Cube), produccions digitals, 
cançons, etc., fent servir, si s’escau, diferents tipus de suport (diccionaris, glossaris, subtítols…). 
� Redactar ressenyes crítiques senzilles les pel.lícules que visionem seguint un esquema o altres ressenyes crítiques com a suport. 
 
COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
 
� Prendre consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per 
mitjà de la llengua objecte d’estudi. 
� Reflexionar sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. 
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COMPETÈNCIA EN LA RECERCA I EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  
 
� Utilitzar de manera eficaç  material de consulta tant per trobar informacions (enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines 
web) com per millorar les seves capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques), per tal d’efectuar, individualment o 
en grup, de petites recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la 
presentació oral de resultats. 
� Discriminar de manera crítica la fiabilitat de les fons d’informació consultades.  
� Col�laborar per resoldre en equip tasques de tipus cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o decidir 
l’organització ideal d’un grup social, i autoavaluació de la capacitat per treballar en equip.  
� Elaborar, individualment i en grup, treballs de tipus acadèmics sobre el tema, respectant les característiques formals d’un treball 
acadèmic, després d’haver cercat documentació sobre el tema. 
� Planificar i executar, individualment o en grup, petites recerques que impliquin la formulació d’hipòtesis, recollida, processament i 
interpretació de dades, i la presentació de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa. 
� Redactar i posar en comú oralment d’informes breus i senzills explicant el procés que s’ha portat a terme per realitzar una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats. 
. Explicar processos tecnològics . 
� Usar les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement. 
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FETS I CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 
   
IN LOVE WITH SHAKESPEARE  
0. Visionat de la pel.lícula Shakespeare in Love  
1.Anàlisi de la pel.lícula 
2.Introducció al Teatre Tudor 
3.Projecte entorn a William Shakespeare 
 
 
STARS DON’T LIE     
0.Reading horoscope from magazines 
1. Designing a horoscope page for a magazine                                                    
 
1. MAKING PREDICTIONS  

 
1.1.Simple future : WILL : Based on your ideas, on what 
you think  

1.1.1.The Weather  
1.1.2.The Horoscope 

1.2.Going to :Based on present  evidence  
 
WEEKEND PARTY  
0. Making plans  
1.Preparing a party                                                       
 
2. PLANS FOR THE FUTURE 

2.1. Sudden decisions : Will 
2.2. Intentions : Going to  
2.3. Arrangements : Present Cont. 

 2.4. Writing a Diary 
 
3. CONDITIONALS  
        1.1.CONSEQUENCES OF OUR PRESENT ACTIONS       

1.1.1. First Conditional  
♣Superstitions 

� Lectura de revistes reals . 
� Visionat de pel.lícules – 
Shakespeare in love, Blade 
Runner, Matrix, Cube i  
Steamboy .  

� Ressenya d’una pel.lícula.  
 
�   Treball entorn els camps 
semàntics del Temps, 
supersticions, horòscop, medi 
ambient, i la tecnoligia.   

� Treball i reflexió sobre la 
morfosintaxi i sintaxi 
adequades al tema . 

� Reflexió sobre el 
funcionament d’algunes 
estructures gramaticals 

 
� Discussió sobre un tema 

entorn a una sèrie de 
preguntes pautades. 

� Discussió en grup, defensant 
els propis arguments a favor 
o en contra 

� Construcció d’un persontage i 
participació en diàlegs. 

 
� Extracció de la informació 

més rellevant d’un text real 
complexe 

� Redacció d’opinió relativa al 
futur de la terra  

� Redacció de cartes informals  
� Creació d’una anunci 

publicitari  
� Disseny i publicació d’una 

revista  

Col.laboració activa en les activitats 
del grup, mostrant iniciativa , interès i 
constància. 
 
Manifestació del criteri propi a través 
d'una reflexió crítica raonada, 
mostrant una valoració positiva 
envers les opinions i crítiques 
respectuoses  dels altres i establint un 
judici crític en funció de les raons que 
s'hagin exposat. 
 
Rigor i sistematització en el treball.  
 
Autocrítica del propi treball, prenent 
consciència de les capacitats i 
limitacions d'un mateix, fent un esforç 
per a superar-les i acceptant els 
errors. 
 
Consciència de la importància i utilitat 
de la llengua parlada en la 
comunicació social  i personal, 
mijançant l'observació i el comentari 
dels models de la vida real o dels 
mitjans de comunicació social.  
 
Participació els debats , mostrant 
respecte envers les opinions dels 
altres, respectant el torn de paraula , 
però mostrant un esperit crític 
respecte la situació que es plantegi.  
 
Esperit crític, reflexió i valoració dels 
esdeveniments  per entendre el 
passat, el  present i el futur. 
 
Rebuig de qualsevol tipus de delicte i 
respecte de les institucions que 
defensen la Llei i la Justícia. 
Desenvolupament d'actituds 
respectuoses per les normes socials. 
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♣Ecology Matters-Project on a GREEN WORLD 
 1.1.2. Introducing May / Might 

1.1.3.Temporal clauses  
 

THE INVENTION OF THE CENTURY   
 
0.Cicle de Cinema Tecnològic – Should Technology have limits ? 
Blade Runner, Cube, Matriz i Steamboy  
1.Expressing processes by means of Temporal clauses & 1st 
Conditional  
2. Designing a device                                                       
3. Making a presentation   
 

1.2. HYPOTHETICAL PRESENT  
1.2.1. Second conditional :  
"What would you do if you were rich ?" 

"If you could be anyone, who would you like to be ? " 

1.2.2.  Expressing Wishes : "I Wish I were rich." 
1.3. GIVING ADVICE  

1.3.1.  If I were you, I would...  
1.3.2.   Should / Ought to  
1.3.3. Informal Letters. 
 

HOW TO BE GREEN   
0. Basic vocabulary                                                        
1.Prediciting the future of the earth if things go on this way 
2. Giving advice on how to be green in your town, school & home  
3. Creating an Ad  
 
FINAL PROJECT  
OUR MAGAZINE   
0.Planning a magazine   ( paper or on-line)                                                     
1.Distributing different sections 
2.Writing articles 
3.Printing it / Publishing it  
 

 



by Anna Aznar 27 

ACTIVITITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Temporització 
 
0.In love with Shakespeare  
 

� Visionat de la pel.lícula Shakespeare in Love  
� Anàlisi de la pel.lícula a través de preguntes a través del web A film, a story. – Anna Aznar 
� Introducció al teatre Tudor 
� Producció de treballs en grup entorn la figura i obra de William Shakespeare 
� Presentació d’aquests treballs a la resta de la classe 
� Creació individual d’un sonet  

 
1.Stars don’t lie  
 

� Lectura de revistes on-line. 
� Disseny , en grup, d’una pàgina sobre horòscops, el temps i supersticions.  
 

2.Activitats de llengua  
 

� Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi relatives als temps futurs i els condicionals  
� Treball entorn els camps semàntics relatius al temps, els horòscops, les supersticions, el 

medi ambient i la tecnología   
 

o Producció de mind-maps o spider-webs per treballar el vocabulari 
o Comprensió lectora de textos 
o Producció de frases en treball cooperatiu 
o Producció de petits projectes en grup  
o Descripció d’escenes 
o Narració d’opinió  
o Exercicis d’omplir buits 

 
3.Weekend Party   
 

� Listening en el que uns amics monten una festa  
� Producció d’un diàleg planejant una festa. 
� Representació del diàleg  

 

 
Març 
� 1ª setmana  - Visionat de la 
pel.lícula  
 
� 2ª setmana - Anàlisi de la 
mateixa   

 
� 3ª setmana – producció del 
treball en grup 

 
� 4ª setmana – presentació a 
classe  

 
Abril  
 
� 1ª setmana - Activitats de 
llengua –Els futurs  
� 2ª setmana – Stars don’t lie  
� 3ª setmana – Weekend party 
� 4ª setmana – 1er Condicional  

 
Maig   
 
� 2 primeres setmanes – The 
invention of the century  

 
� 3ª setmana – 2n condicional   

 
� 4ª setmana – How to be 
green ( creació de l’anunci ) 

 
Juny  
 
� 5 Juny – Dia mundial del 
medi ambient : presentació dels 
anuncis   
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4.The invention of the Century  
 

� Treball entorn la descripció de processos 
� Disseny en grup d’una màquina o estri  
� Explicació del seu funcionament 
� Producció d’una pàgina web on es mostri l’estri 
� Presentació oral a la resta de la classe 
� Votació del millor invent  

 
5.How To be Green  
 

� Treball al voltant d’’activitats d’una pàgina web – Say a Word 
� Lectura sobre com cuidar el medi ambient en la nostra vida quotidiana 
� Creació d’un anunci publicitari , aconsellant a la població sobre el medi ambient  

 
6.Our Magazine - Treball en grup per dissenyar una e-zine 
 

� Planificació de la revista ( diferent seccions , titulars, organigrama...) 
� Redacció dels diferents articles 
� Il.lustració de tota la revista 
� Creació de la mateixa 
� Presentació al públic 
 

  
� Projecte final – A magazine  

 
1 dia – planificació 
1 dia – decisió dels titulars i els  
articles 
1 dia – redacció articles 
1 setmana – disseny i creació de 
la revista  
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ACTIVITITATS D’AVALUACIÓ Com s’avalua ? 
  
 
0.In love with Shakespeare  

� Anàlisi oral de la pel.lícula  
� Ressenya de la pel.lícula 
� Activitats de la web Say a Word  
� Producció de treballs en grup entorn la figura de William Shakespeare 
� Presentació d’aquests treballs a la resta de la classe 
� Creació individual d’un sonet  
 
 
 
 
 
 
 

1.Stars don’t lie  
� Disseny , en grup, d’una pàgina sobre horòscops, el temps i supersticions.  
� Redacció de les seccions 
 
 

2.Activitats de llengua  
 
 
3.Weekend Party   

� Listening en el que uns amics monten una festa  
� Producció d’un diàleg planejant una festa. 
� Representació del diàleg  

 
4.The invention of the Century  
 

� Disseny en grup d’una màquina o estri  
� Explicació del seu funcionament 
� Producció d’una pàgina web on es mostri l’estri 
� Presentació oral a la resta de la classe 

 
 

 
 
 

 
----------------------------------------- 
 
Seguiment diari  de la participació en les activitats pautades  
Redaccions  
Disseny 
Treball col.laboratiu 
----------------------------------------- 
Test  
Redaccions i exercicis 
Observació diària de la feina feta a casa i a classe 
Participació a l’aula   
----------------------------------------- 
Comprensió oral  20 % 
Redacció del diàleg 30 % 
Representació 30% 
Treball col.laboratiu 20 % 
----------------------------------------- 
 
Observació del treball diari – 20 % 
Disseny de l’enginy – 20 % 
Redacció de la descripció – 20 % 
Presentació de la informació – 20 %  
Participació en la discussió – 20 % 
 

 
10 % 

Treball entorn la pel.lícula   
 Anàlisi oral  
 Ressenya 10 % 

Projecte entorn W. Shakespeare  
5 % 
15 % 
10 % 

 Participar en la discussió 
 Writing 
 Producció de la web 

            Presentació del treball 20 % 
Test on Tudor Theatre  30 % 
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5.How To be Green  
 

� Lectura sobre com cuidar el medi ambient en la nostra vida quotidiana 
� Creació d’un anunci publicitari , aconsellant a la població sobre el medi 

ambient  
� Presentació de l’anunci 

 
 
 
 
6.Our Magazine - Treball en grup per dissenyar una e-zine 
 

� Planificació de la revista  
� Redacció dels diferents articles 
� Il.lustració de tota la revista 
� Creació de la mateixa 
� Presentació al públic 

 
 

 
 
Comprensió lectora 15 % 
Redacció dels consells 20 % 
Disseny de l’anunci  20  % 
Creació de la presentació 20 % 
Presentació oral a classe 25 % 
 
----------------------------------------- 
 
 
Seguiment diari  de la participació en les activitats pautades  
Planificació 
Redaccions  
Disseny i creació 
Presentació  
 
 
 
 



by Anna Aznar 31 

 

                           CRIME & PUNISHMENT  
OBJECTIUS 
 
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  
 
� Utilitzar de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular aclasse. 
. Participar en debats i presentacions orals, agafant i cedint el torn de paraula de manera apropiada i comprovant a comprensió 
quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i oferiment d’aclariments. Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o 
discussions a l’aula. 
. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre els temes a tractar, i aportar raons i explicacions de les opinions de manera breu 
i entenedora, expressant de manera breu la pròpia opinió. 
. Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre els temes d’actuallutat relacionats : Crims, Violencia a les 
escoles i Violencia de Gènere.  
� Interpretar de titulars de premsa i les notícies relatives al tema. 
� Lectura extensiva de novel�les graduades ( Frankenstein ) i d’obres amb valor literari accessibles, completes o adaptades. 
� Efectuar explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat ( la pena de mort ), tot explicant raonadament 
les opcions personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un breu esquema. 
� Esposar de manera oral treballs de grup entorn a la violencia de gènere , elaborats amb anterioritat, on s’estableixen relacions de 
causa i efecte. 
� Reflexionar a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o deducció. 
 
COMPETÈNCIA ESTÈTICA I LITERARIA  
 
.Comprendre globalment i gaudir d’obres versionades ( Frankenstein ), completes originals rellevants per als aprenents ( The Fall of 
The House of Usher ) , com ara pel�lícules (Frankenstein, Natural Born Killers & Elephant), produccions digitals, etc., fent servir, si 
s’escau, diferents tipus de suport (diccionaris, glossaris, subtítols…). 
� Redactar ressenyes crítiques senzilles sobre l’obra literària que llegim i les pel.lícules que visionem seguint un esquema o altres 
ressenyes crítiques com a suport. 
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COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
 
� Prendre consciència sobre les varietats de la llengua meta en les zones geogràfiques d’Estats Units on es parla com a llengua 
primera; de l’ús que se’n fa com a llengua de comunicació internacional; i de la no correspondència unívoca entre la llengua meta i 
les diferents cultures que utilitzen aquesta llengua com a vehicle d’expressió. 
� Prendre consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per 
mitjà de la llengua objecte d’estudi. 
� Reflexionar sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. 
 
COMPETÈNCIA EN LA RECERCA I EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  
 
� Utilitzar de manera eficaç material de consulta tant per trobar informacions (enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines 
web) com per millorar les seves capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques), per tal d’efectuar, individualment o 
en grup, de petites recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la 
presentació oral de resultats. 
� Discriminar de forma crítica la fiabilitat de les fons d’informació consultades. � Col�laboració per resoldre en equip tasques de tipus 
cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o decidir l’organització ideal d’un grup social, i autoavaluació de la 
capacitat per treballar en equip.  
� Elaborar, individualment i en grup, treballs de tipus acadèmics sobreel tema, respectant les característiques formals d’un treball 
acadèmic, després d’haver cercat documentació sobre el tema. 
� Planificar i executar, individualment o en grup, petites recerques que impliquin la formulació d’hipòtesis, recollida, processament i 
interpretació de dades, i la presentació de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa. 
� Redactar i posar en comú oralment d’informes breus i senzills explicant el procés que s’ha portat a terme per realitzar una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats. 
. Explicar processos històrics, tecnològics o científics estudiats 
� Usar les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement. 
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FETS I CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 
   
CRIME AND PUNISHMENT  
� Basic vocabulary 
� Different crimes and criminals 
� A Trial : people & Actions  
� Beccaria : On Crime and punishment  

 
1.  REGRETTING THE PAST  

1.1. Third Conditional 
1.2. Expressing Regrets : "I wish I had studied more " 

 1.3. Criticising past actions. 
 

SCIENCE  & TECHNOLOGY   
0. Basic vocabulary                                                        
1. Limits on science & Technology  
2. Clonation  

 
2.   DRAWING CONCLUSIONS    

2.1. Deductions & Conclusions on the present  
  2.2. Deductions & conclusions on the past 
 
CHANGING HISTORY  
0. Writing a biography                                                        
1. Criticising the past    
 
VIOLENCE  IN SCHOOLS  
0. Basic vocabulary                                                        
1. Reading News   
2. How to write a piece of News  
 
WHEN LOVE KILLS  
0. Basic vocabulary around Genre Violence                                                      
1.Project Work  
2.Creating an ad   
 

� Lectura I anàlisi del llibre 
Frankenstein by Mary Shelley I 
del pròleg real del llibre “ On 
Crime and Punishment “ de 
Cesare Beccaria. 

�   Treball entorn els camps 
semàntics de Delictes i Càstig, la 
ciència i la tecnología,  la 
violencia de gènere .  

� Discussió sobre el tema 
entorn a una sèrie de 
preguntes.  

� Treball i reflexió sobre la 
morfosintaxi i sintaxi 
adquades al tema . 

� Construcció d’un persontage 
– Role Game 

� Argumentació en favor o en 
contra  

� Discussió en grup 
� Defensa dels arguments en 

un judici fictici 
� Extracció de la informació 

més rellevant d’un text real 
complexe 

� Redacció d’una biografia 
� Crítica del passat 
� Lectura de notícies / textos 

sobre violència en escoles.  
� Recerca sobre els fets més 

rellevants . 
� Redacció d’una noticia ficticia 
� Debat – Role Game – sobre el 

tema.  
� Reflexió sobre el 

funcionament d’algunes 
estructures gramaticals 

Col.laboració activa en les activitats 
del grup, mostrant iniciativa , interès i 
constància. 
 
Manifestació del criteri propi a través 
d'una reflexió crítica raonada, 
mostrant una valoració positiva 
envers les opinions i crítiques 
respectuoses  dels altres i establint un 
judici crític en funció de les raons que 
s'hagin exposat. 
 
Rigor i sistematització en el treball.  
 
Autocrítica del propi treball, prenent 
consciència de les capacitats i 
limitacions d'un mateix, fent un esforç 
per a superar-les i acceptant els 
errors. 
 
Consciència de la importància i utilitat 
de la llengua parlada en la 
comunicació social  i personal, 
mijançant l'observació i el comentari 
dels models de la vida real o dels 
mitjans de comunicació social.  
 
Participació els debats , mostrant 
respecte envers les opinions dels 
altres, respectant el torn de paraula , 
però mostrant un esperit crític 
respecte la situació que es plantegi.  
 
Esperit crític, reflexió i valoració dels 
esdeveniments  per entendre el 
passat, el  present i el futur. 
 
Rebuig de qualsevol tipus de delicte i 
respecte de les institucions que 
defensen la Llei i la Justícia. 
Desenvolupament d'actituds 
respectuoses per les normes socials. 
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ACTIVITITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Temporització 
1.Trial on Frankenstein  

� Lectura del llibre Frankenstein de Mary Shelley  
� Introducció a l’època Victoriana i la novela Gótica  
� Treball entorn el vocabulari essencial relatiu als delictes i els judicis. 
� Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi :  3rd conditional / criticising / deductions & conclusions  

o Producció de mind-maps o spider-webs per treballar el vocabulari 
o Comprensió lectora de textos 
o Producció de frases en treball cooperatiu 
o Producció de petits projectes en grup  
o Descripció d’escenes i imatges 
o Narració d’opinió  
o Exercicis de reescriure frases 

� Discussió entorn els límits de la ciencia i la Tecnología  
� Judici ficitici – Role Game.  

� Cada alumne escull un personatge del llibre Frankenstein i el desenvolupa.  
� Uns quants alumnes formen part de l’acusació  i altres de la defensa. Els alumnes que 

juguen un paper en l’obra es posicionen en defensa o en l’acusació a Victor Frankenstein.  
� Tant la defensa com l’acusació desenvolupen els seus arguments.  
� Representació del judici 

2. Debate “ On Crime & Pnishment “  
� Lectura del pròleg del llibre “ On Crime and Punishment “ de Cesare Beccaria.  
� Discussió sobre el tema entorn a una sèrie de preguntes.  
3. Changing History : If I had been …  

� Escriure una biografia d’un personatge històric   
� Criticar algunes de les seves accions per després dir que hauries fet si haguessis estat tu.  

4.REVENGE TIME : Violence in Schools  
1. Lectura de notícies / textos sobre violència en escoles.  
2. Recerca sobre els fets més rellevants . 
3. Redacció d’una noticia ficticia 
4. Debat – Role Game – sobre el tema. 
5. Visionat en VO de les pel.lícules Natural Born Killers ( Oliver Stone )  i Elephant ( Gus Van Sant ) i 

posterior debat. Anàlisi a través de preguntes a web Say a Word – Anna Aznar  
5. WHEN LOVE KILLS... – ( TREBALL PER PROJECTE )  
� Treball col.laboratiu seguint una sèrie d’activitats del lloc web Say a Word – Anna Aznar 
� Producció d’un producte final ( anunci, curtmetratge, póster...) en què es manisfestin les seves opinions 

entorn el tema, mostrant la seva actitud crítica respecte el que està passant en aquest món.  
 

 
 
� Lectura del llibre durant 
l’estiu.  
 
� Anàlisi del llibre durant 
les 2 primeres setmanes del 
curs.  

 
� Octubre – “On crime 
and punishment “ + treball  
entorn el vocabulari 

 
� Última setmana 
d’Octubre – preparació del 
Judici 

 
� Primera setmana 
Novembre – Judici  

 
� Project Work  entorn a 
Changing History  

 
� Introducció al tema 
Revenge Time  

 
� Dues últimes setmanes 
Novembre – Violence in 
Schools  

 
� 25th Novembre – dia 
Internacional contra la 
Violencia de Génere : 
Comença el Projecte When 
Love Kills...  
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ACTIVITITATS D’AVALUACIÓ Com s’avalua ? 
 
1. Trial on Frankenstein  

� Lectura i anàlisi del llibre Frankenstein de Mary Shelley  
� Judici ficitici – Role Game.  
� Discussió entorn els límits de la ciencia i la Tecnología 
� Redaccions d’opinió 
� Test sobre el llibre  
� Activitats del llibre  

 
 
2. Debate “ On Crime & Pnishment “  
� Discussió sobre el tema entorn a una sèrie de preguntes.  
 
 
3. Changing History :  
� Recerca I tractament d’informació  
� Treball de redacció criticant els fets i suggerint altres posibles 

maneres de fer les coses 
 
 
4.REVENGE TIME : Violence in Schools  

� Lectura de notícies sobre violència en escoles.  
� Recerca sobre els fets més rellevants . 
� Redacció d’una noticia ficticia 
� Debat – Role Game – sobre el tema. 
� Visionat en VO de pel.lícules  

 
 
5.WHEN LOVE KILLS... – 

� Activitats del lloc web Say a Word  
� Producte final ( anunci, curtmetratge, póster...)  

 
6. Activitats de llengua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------- 
L’alumne es prepara les qüestions a debatre a casa . S’avalua la participació 
oral a classe. Si un alumne no se sent prou segur per parlar, entrega les seves 
reflexions escrites.  
----------------------------------------- 
Recerca i tractament informació – 25 % 
Treball de redacció, emprant les estructures correctament – 65 % 
Correcció en la presentació – 10 % 
 
---------------------------------------- 
Comprensió lectora – 15 % 
Recerca d’informació – 10 % 
Redacció d’una noticia ficticia – 15 % 
Participació en el debat : 

� Aportació preparada – 20 % 
� Aportació espontània a la discussió  - 20 % 

Anàlisi oral de les pel.lícules – 20 % 
----------------------------------------- 
 
Seguiment diari de la participació en les activitats pautades – 50 % 
Producte final – 50 % 
----------------------------------------- 
 
Test  
Redaccions i exercicis 
Observació diària de la feina feta a casa i a classe 
Participació a l’aula  
 

Exam on the book  ( 20 %) 

Debate in class ( 2 weeks) (30 % ) 
Mock Trial  ( 30 %) 
Discussion on Science  10 % 
Compositions  ( 5 %) 
Activities in the book  ( 5 %)   
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                                     HAVE YOUR SAY !   
OBJECTIUS 
 
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  
 
� Utilitzar de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular aclasse. 
. Participar en debats i presentacions orals, agafant i cedint el torn de paraula de manera apropiada i comprovant a comprensió 
quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i oferiment d’aclariments. Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o 
discussions a l’aula. 
. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre els temes d’opinió escollits ( drogues, Medi Ambient i la Guerra ) , i aportar raons 
i explicacions de les opinions de manera breu i entenedora, expressant de manera breu la pròpia opinió. 
. Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre els temes d’actualitat escollits, procedent de diferents fonts. 
� Interpretar titulars de premsa i notícies reals relatives al tema. 
� Produir explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat, tot explicant raonadament les opcions 
personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un breu esquema. 
� Efectuar exposicions orals de treballs de grup i individuals , elaborats amb anterioritat, on s’estableixen relacions de causa i efecte. 
� En presentacions orals, fer ús de recursos verbals i no verbals (gestuals, audiovisuals) per tal de captar i mantenir l’atenció de 
l'audiència, i de facilitar la comprensió del missatge. 
� Fer un ús eficient del coneixement adquirit també en altres matèries sobre les tècniques de maneig de les idees per a l’elaboració 
de treballs en equip: pluja d’idees, organització d’anotacions en esquemes i mapes conceptuals, etc. 
� Organitzar idees i planificar l’estructura del discurs en paràgrafs ordenats segons la funció que cada un acompleix en el conjunt del 
text.  
� Redactar textos persuasius com ara un article, una carta o discurs, recorrent a l’argumentació i la contraargumentació. 
� Redactar assaigs de tipus acadèmic a l’entorn d’un tema d’interès, on s’expressin raonadament les opcions personals, seguint un 
esquema o textos previs com a suport. 
� Reflexionar a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o deducció. 
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COMPETÈNCIA ESTÈTICA I LITERARIA  
 
.Comprendre globalment i gaudir de pel�lícules (Schindler’s List), Documentals ( To die in Jerusalem) , produccions digitals, etc., 
fent servir, si s’escau, diferents tipus de suport (diccionaris, glossaris, subtítols…). 
� Redactar ressenyes crítiques senzilles sobre l’obra literària que llegim i les pel.lícules que visionem seguint un esquema o altres 
ressenyes crítiques com a suport. 
 
COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
 
� Prendre consciència sobre les varietats de la llengua meta en les zones geogràfiques d’Estats Units on es parla com a llengua 
primera; de l’ús que se’n fa com a llengua de comunicació internacional; i de la no correspondència unívoca entre la llengua meta i 
les diferents cultures que utilitzen aquesta llengua com a vehicle d’expressió. 
� Prendre consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per 
mitjà de la llengua objecte d’estudi. 
� Reflexionar sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. 
 
COMPETÈNCIA EN LA RECERCA I EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  
 
� Utilització eficaç de material de consulta tant per trobar informacions (enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines web) 
com per millorar les seves capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques), per tal d’efectuar, individualment o en 
grup, de petites recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la 
presentació oral de resultats. 
� Discriminar de forma crítica la fiabilitat de les fons d’informació consultades.  
�Col�laborar per resoldre en equip tasques de tipus cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o decidir 
l’organització ideal d’un grup social, i autoavaluació de la capacitat per treballar en equip.  
� Planificar i executar, individualment o en grup,  petites recerques que impliquin la formulació d’hipòtesis, recollida, processament i 
interpretació de dades, i la presentació de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa. 
� Elaborar, individualment i en grup, treballs de tipus acadèmics sobreel tema, respectant les característiques formals d’un treball 
acadèmic, després d’haver cercat documentació sobre el tema. 
� Redacctar i posar en comú oralment informes breus i senzills explicant el procés que s’ha portat a terme per realitzar una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats. 
. Explicar processos històrics, tecnològics o científics estudiats 
� Fer ús de les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement. 
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FETS I CONCEPTES  PROCEDIMENTS ACTITUDS 
   
ENVIRONMENT     
1. Basic vocabulary 
2.Expressing advice on Being Green  
3. Nuclear power – For & Against 
 
1. WHAT PEOPLE SAY  : REPORTED SPEECH    
 5.1. Structures  

5.2. Say / Tell 
5.3. Affirmative, negative and interrogative clauses  
5.4. Orders  
5.5. Reporting verbs : Infinitive and Gerund  

 
DRUGS  
0.Basic vocabulary 
1Making a presentation of basic facts 
 
2 .  CONTRASTING IDEAS  
 2.0. Word formation    

2.1. Adverbial clauses  -- Although/However/Yet/ While 
                        -- In spite of / Despite 

 2.2.Expressing contrast in a composition : On the one hand / on the 
other... 
 
WAR   
0.Basic Vocabulary 
1.Conflict between Israel & Paletine 
 
3.WRITING COMPOSITIONS  

 
2.1. Writing a FOR / AGAINST composition 
2.2. Writing a formal letter expressing your concern about a specific 
issue 
2.3. Writing a composition of Opinion                 

�  Treball entorn els camps 
semàntics de Medi Ambient, 
Drogues i la Guerra  

� Discussió sobre el tema 
entorn a una sèrie de 
preguntes.  

� Treball i reflexió sobre la 
morfosintaxi i sintaxi 
adquades al tema . 

� Construcció d’un persontage 
– Role Game 

� Argumentació individual i en 
grup  en favor o en contra  

� Discussió en grup 
� Defensa dels arguments en 

un ple de l’Ajuntament fictici 
� Extracció de la informació 

més rellevant d’un text real 
complexe 

� Redacció de textos 
argumentatius , a favor o en 
contra. 

� Recerca i tractament 
d’informació sobre els fets 
més rellevants . 

� Lectura de notícies / textos 
reals sobre el tema  

� Preparació d’una presentació 
� Debat – Role Game – sobre el 

tema. 
� Redacció d’una carta formal   
� Visionat de pel.lícules i 

documentals entorn el tema  
� Reflexió sobre el 

funcionament d’algunes 
estructures gramaticals 

Col.laboració activa en les activitats 
del grup, mostrant iniciativa , interès i 
constància. 
 
Manifestació del criteri propi a través 
d'una reflexió crítica raonada, 
mostrant una valoració positiva 
envers les opinions i crítiques 
respectuoses  dels altres i establint un 
judici crític en funció de les raons que 
s'hagin exposat. 
 
Rigor i sistematització en el treball.  
 
Autocrítica del propi treball, prenent 
consciència de les capacitats i 
limitacions d'un mateix, fent un esforç 
per a superar-les i acceptant els 
errors. 
 
Consciència de la importància i utilitat 
de la llengua parlada en la 
comunicació social  i personal, 
mijançant l'observació i el comentari 
dels models de la vida real o dels 
mitjans de comunicació social.  
 
Participació els debats , mostrant 
respecte envers les opinions dels 
altres, respectant el torn de paraula , 
però mostrant un esperit crític 
respecte la situació que es plantegi.  
 
Esperit crític, reflexió i valoració dels 
esdeveniments  per entendre el 
passat, el  present i el futur. 
 
Rebuig de qualsevol tipus d’actuació o 
actitud de destrucció cap a l’individu o 
el planeta : drogues, delictes medio-
ambientals i la guerra.   
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ACTIVITITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Temporització 
 
1.A Green World   

 
� Recerca de la informació essencial relativa a les diferents fonts d’energia, creació d’un Power 

Point i posterior presentació al grup classe.  
� Role Game – Ple de l’Ajuntament per decidir si s’instala una Central Nuclear a Lleida   

� Cada alumne escull un personatge del web  Say a Word – Anna Aznar i el 
desenvolupa.  

� Uns quants alumnes decideixen estar a favor de la central nuclear  i altres no. 
� Tant uns com els altres desenvolupen els seus arguments, ajudats per la lectura 

de notícies reals i informació real extreta de la premsa i Internat.  
� Representació del Ple de l’Ajuuntament 
� Redacció d’una carta formal a l’Ajuntament expressant la queixa i preocupació 

pel fet.  
� Activitats de llengua : 

o Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi relatives a l’Estil Indirecte 
o Treball entorn el vocabulari essencial relatiu al medi ambient   

o  Producció de mind-maps o spider-webs per treballar el vocabulari 
o Comprensió lectora de textos 
o Producció de frases en treball cooperatiu 
o Producció de petits projectes en grup  
o Descripció d’escenes i imatges 
o Narració d’opinió  
o Exercicis de reescriure frases 
 

2.Drugs Kill  
 

� Treball entorn el vocabulari bàsic a través d’una Webquest  del web  Say a Word – Anna Aznar 
� Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi necessàries per poder expressar opinió  
� Visionat de la pel.lícula Requiem For a Dream – Darren Aronofsky.  
� Discussió sobre el tema entorn a una sèrie de preguntes.  
� Redacció d’una composició d’opinió i un Discurs en contra de les drogues.  
 
 

 
� Reported Speech – 2 setmanes 

de Desembre  
�  
 
Gener – A Green World 
 
� 1ª  setmana de Gener – 
recerca d’informació, producció 
del Power Point i exposició – 
entorn a les Fonts d’Energia.   
� 2ª setmana – construcció 
del personatge pel debat al ple. 
� 3ª setmana – treball 
entorn al camp semàntic. 
� 1 dia – Ple de l’Ajunatment 

 
 
 
Febrer – On War  

 
� 1 dia – pintura mural 
� 1 dia – To die in Jerusalem 
� 1 setmana – How to write 
compositions  
� 1 dia – Schindler’s list 
� 1 setmana – treball entron 
la pel.lícula 
� 1 setmana – debat  

 
 
 
Març – Drugs kill  
 
�  1 dia – Requeim for a 
dream 
� 1 setmana – webquest  
� 1 setmana – debat  
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3. Lords of the War  
 

� Visionat de la Pel.lícula Schindler’s List 
� Treball col.laboratiu seguint una sèrie d’activitats del lloc web Say a Word – Anna Aznar de reflexió 

entorn la Segona Guerra Mundial I el problema Jueu. 
� Visionat del Documental To Die in Jerusalem , posterior conferencia de dos joves que han viscut a 

Palestina per explicar-nos com és el dia a dia . 
� Recerca previa d’informació sobre el conflicte entre Israel i Palestina i posterior debat expressant 

les seves opinión i posicionant-se a favor o en contra del que està fent Israel. 
� Creació de pintures expressant la seva opinió sobre el Mur de Palestina – The Wall of Shame  
� Redacció d’opinió , argumentativa.  
 



by Anna Aznar 41 

ACTIVITITATS D’AVALUACIÓ Com s’avalua ? 
 
1.A Green World   

 
� Treball entorn el vocabulari essencial  
� Recerca de la informació essencial relativa a les 

diferents fonts d’energia 
� creació d’un Power Point  
� posterior presentació al grup classe.  
� Role Game – Ple de l’Ajuntament per decidir si 

s’instala una Central Nuclear a Lleida   
� Test sobre Environment  

 
2.Drugs Kill  

 
� Treball de la  Webquest   
� Discussió sobre el tema  
� Redacció d’una composició d’opinió ( individual) 
� Discurs contra de les drogues ( grup )  

o Redacció 
o Presentació oral a classe 

 
3. Lords of the War  
 
� Activitats entorn la pel.lícula Schindler’s List  
� Recerca previa d’informació sobre el conflicte entre 

Israel i Palestina  
� Debat expressant les seves opinió  
� Creació de pintures expressant la seva opinió sobre el 

Mur de Palestina – The Wall of Shame  
� Redacció d’opinió , argumentativa.  
 
4. Activitats de llengua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
Recerca i trcatament informació – 10 % 
Observació del treball diari – 10 % 
Participació en la discussió – 20 % 
Redacció d’opinió – 20 % 
Treball de redacció del discurs , emprant les estructures correctament – 20  % 
Presentació oral a classe – 20 % 
----------------------------------------- 
 
Activitats de la pel.lícula – 15 % 
Recerca d’informació – 10 % 
Redacció d’una noticia ficticia – 15 % 
Participació en el debat : 

� Aportació preparada – 20 % 
� Aportació espontània a la discussió  - 20 % 

Redacció d’opinió  – 20 % 
Seguiment diari de la participació en les activitats pautades – 50 % 
Producte final – 50 % 
 
----------------------------------------- 
Test s 
Redaccions i exercicis  
Observació diària de la feina feta a casa i a classe 
Participació a l’aula   

 
(10 % ) 

Presentation Energy   
 Research of information 
 Presentation 
  

(10 %) 

Composition (10 %) 
 
10 % 

20 % 

Debate in class 
 Taking decisions in the group 
 Creating your character 
 Spontaneous participation 

 20 % 

Exam on Environment 20 % 
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                             THE WORLD AROUND    
OBJECTIUS 
 
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  
 
� Utilitzar de manera habitual la llengua estrangera com a llengua vehicular aclasse. 
. � Participar en converses simulades que introdueixin a l’aula una varietat de situacions comunicatives que l’aprenent pot trobar en 
el present o en un futur pròxim, com ara simulacions d’entrevista de selecció, converses telefòniques, presentació de reclamacions, 
demandes de serveis o d’informació, etc. 
� Redactar correspondència informal i amb un cert grau de formalitat, amb finalitats diverses (demanar informació, demanar 
disculpes, formular una queixa, etc), tant en suport paper com per via electrònica, respectant les convencions de cada gènere i 
mostrant nivells de correcció formal superiors.  
� Elaborar composicions bàsiques de textos de gèneres específics que seran útils durant la vida laboral i/o universitària, per exemple 
un currículum o una carta d’autopresentació amb organització de la informació, correcció formal i presentació adequades. � 
Familiarització amb els principals gèneres electrònics (correu, xat, missatgeria, SMS, fòrum, blog, etc.) i amb les seves regles 
específiques de composició i cortesia. 
. Comprendre les idees principals d’informació oral i escrita clara sobre els temes d’actualitat escollits, procedent de diferents fonts. 
� Interpretar titulars de premsa i de notícies reals relatives al tema. 
. Produir explicacions senzilles a l’entorn d’un tema interessant prèviament preparat, tot explicant raonadament les opcions 
personals, amb el suport d’elements visuals i/o d’un breu esquema. 
� Organitzar idees i planificació de l’estructura del discurs en paràgrafs ordenats segons la funció que cada un acompleix en el 
conjunt del text.  
. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre els temes d’opinió escollits ( la feina i immigració ) , i aportar raons i explicacions 
de les opinions de manera breu i entenedora, expressant de manera breu la pròpia opinió. 
. Participar en debats i presentacions orals, agafant i cedint el torn de paraula de manera apropiada i comprovant a comprensió 
quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i oferiment d’aclariments. Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o 
discussions a l’aula. 
� Efectuar exposicions orals de treballs de grup i individuals , elaborats amb anterioritat, on s’estableixen relacions de causa i efecte. 
� En presentacions orals, fer ús de recursos verbals i no verbals (gestuals, audiovisuals) per tal de captar i mantenir l’atenció de 
l'audiència, i de facilitar la comprensió del missatge. 
� Fer un ús eficient del coneixement adquirit també en altres matèries sobre les tècniques de maneig de les idees per a l’elaboració 
de treballs en equip: pluja d’idees, organització d’anotacions en esquemes i mapes conceptuals, etc. 
� Redactar textos persuasius com ara un assaig, article o discurs, recorrent a l’argumentació i la contraargumentació. 
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� Reflexionar a partir d’activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d’inducció o deducció. 
 
COMPETÈNCIA ESTÈTICA I LITERARIA  
 
.Comprendre globalment i gaudir de produccions digitals,  fent servir, si s’escau, diferents tipus de suport (diccionaris, glossaris, 
subtítols…). 
� Redactar ressenyes crítiques senzilles sobre l’obra literària que llegim i les pel.lícules que visionem seguint un esquema o altres 
ressenyes crítiques com a suport. 
 
COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
 
� Prendre consciència sobre les varietats de la llengua meta en les zones geogràfiques d’Estats Units on es parla com a llengua 
primera; de l’ús que se’n fa com a llengua de comunicació internacional; i de la no correspondència unívoca entre la llengua meta i 
les diferents cultures que utilitzen aquesta llengua com a vehicle d’expressió. 
� Prendre consciència sobre les manifestacions culturals arreu el món i de les pràctiques socials diferenciades que es vehiculen per 
mitjà de la llengua objecte d’estudi. 
� Reflexionar sobre els usos socials de la llengua i sobre les relacions entre llengua i poder. 
 
COMPETÈNCIA EN LA RECERCA I EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  
 
� Utilitzar de manera eficaç material de consulta tant per trobar informacions (enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines 
web) com per millorar les seves capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques), per tal d’efectuar, individualment o 
en grup, de petites recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, processament i interpretació de dades, i la 
presentació oral de resultats. 
� Discriminar de forma crítica la fiabilitat de les fons d’informació consultades.  
�Col�laborar per resoldre en equip tasques de tipus cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o decidir 
l’organització ideal d’un grup social, i autoavaluació de la capacitat per treballar en equip.  
� Planificar i executar, individualment o en grup, petites recerques que impliquin la formulació d’hipòtesis, recollida, processament i 
interpretació de dades, i la presentació de resultats oralment o per escrit, en llengua estrangera, d’una manera clara i precisa. 
� Elaborar, individualment i en grup, treballs de tipus acadèmics sobreel tema, respectant les característiques formals d’un treball 
acadèmic, després d’haver cercat documentació sobre el tema. 
� Redactar i posar en comú oralment d’informes breus i senzills explicant el procés que s’ha portat a terme per realitzar una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats. 
� Fer ús de les eines TIC / TAC per a l’elaboració i la comunicació del coneixement. 
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FETS I CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS 
   
 
LOOKING FOR A JOB    
0.Jobs and Personality 
1.The ideal job  
2. Writing a formal Letter: Applying for a job 
3. Writing your Curriculum Vitae 
4.An interview  
 

 
1. PASSIVE VOICE      

1.1.Processes : Present Tense 
 1.2. Results : Present Perfect 
 1.3. News : Past 
 1.4. To have something done 
          1.5. Need + -ing 
 1.6. Impersonal Passive   
 
IMMIGRATION     
1. Basic Vocabulary 
2. Web work  
3.Debate on push-in and push-out factors  
4. Reading and writing news  
 
 
FINAL PROJECT 
OUR NEWSPAPER   
0.Planning a newspaper   ( paper or on-line)                                                     
1.Distributing different sections 
2.Choosing headlines from the year 
3.Writing articles 
4.Printing it / Publishing it 
 

�       Treball entorn els camps    
semàntics del món laboral i la 
immigració.  

�     Discussió sobre el tema     
entorn a una sèrie de 
preguntes.  

� Treball i reflexió sobre la 
morfosintaxi i sintaxi 
adquades al tema . 

� Participació en una entrevista 
fictícia 

� Discussió en grup 
� Recerca i tractament 

d’informació sobre els fets 
més rellevants  

� Extracció de la informació 
més rellevant d’un text real 
complexe 

� Redacció de textos 
argumentatius , a favor o en 
contra. 

� Lectura de notícies / textos 
reals sobre el tema  

� Preparació d’una presentació 
� Debat sobre el tema. 
� Argumentació individual i en 

grup  en favor o en contra 
� Redacció d’una carta formal   
� Descripció d’imatges  
� Redacció d’articles 

periodístics 
� Reflexió sobre el 

funcionament d’algunes 
estructures gramaticals 

Col.laboració activa en les activitats 
del grup, mostrant iniciativa , interès i 
constància. 
 
Manifestació del criteri propi a través 
d'una reflexió crítica raonada, 
mostrant una valoració positiva 
envers les opinions i crítiques 
respectuoses  dels altres i establint un 
judici crític en funció de les raons que 
s'hagin exposat. 
 
Rigor i sistematització en el treball.  
 
Autocrítica del propi treball, prenent 
consciència de les capacitats i 
limitacions d'un mateix, fent un esforç 
per a superar-les i acceptant els 
errors. 
 
Consciència de la importància i utilitat 
de la llengua parlada en la 
comunicació social  i personal, 
mijançant l'observació i el comentari 
dels models de la vida real o dels 
mitjans de comunicació social.  
 
Participació els debats , mostrant 
respecte envers les opinions dels 
altres, respectant el torn de paraula , 
però mostrant un esperit crític 
respecte la situació que es plantegi.  
 
Esperit crític, reflexió i valoració dels 
esdeveniments  per entendre el 
passat, el  present i el futur. 
 
Rebuig de qualsevol tipus de 
discriminació per raó de sexe, raça, 
creença o religió.    
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ACTIVITITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Temporització 
 
1.Looking for a job   

 
� Treball entorn el vocabulari essencial relatiu al món laboral   

o Producció de mind-maps o spider-webs per treballar el vocabulari 
� Comprensió lectora de textos 

� Debat entorn les diferents professions, les seves caracterísitiques i les qualitats que hom 
hauria de tenir per cada una.  

� Sol.licitud de feina    
� Lectura d’anuncis de feines de diaris reals .  
� Redacció del propi Currículum Vitae – Reflexió sobre la propia experiencia  
� Redacció d’una carta formal sol.licitant una feina determinada  
� Debat entorn les feines col.laboratives, de voluntariat.   
 
 

2.Immigration (Treball a través del web  Say a Word – Anna Aznar) 
 

� Treball entorn el vocabulari a traves de la lectura de notícies reals aparegudes a diaris on-line 
o Producció de mind-maps o spider-webs per treballar el vocabulari 
� Comprensió lectora de textos 

� Resenya de la informació principal d’una noticia – activitat grup 
� Activitats de llengua : Treball i reflexió sobre la morfosintaxi i sintaxi relatives a la Veu Pasiva  

o Producció de frases en treball cooperatiu  
o Exercicis de reescriure frases 
o Redacció de notícies 
o Explicacióde processos 

 
� Descripció d’imatges relatives al tema  
� Redacció de Notícies – activitat grup  
� Discussió sobre els factors push-in i push-out – grup classe 
� Redacció d’una composició d’opinió –treball individual  
 
 
 

Març – Looking for a job 
 
� 1ª  setmana – treball 
entorn el vocabulari i debat  
 
� 2ª setmana – entrevista 

 
� 1 dia – Redacció del CV  

 
� 3ª setmana – Redacció de 
la carta sol.licitant la feina  
 
 
Abril – Immigration   
 
1ª setmana –  

� 1 dia - treball entorn el 
vocabulari  

� 2 dies - Descripció 
d’imatges i debat entorn 
els motius que empenyen 
algú a marxar del país 
natal. 

2  setmana – Treball entorn la Veu 
Passiva  
3ª setmana –  

� Redacció de notícies 
� Redacció d’opinió  

 
Maig – A Newspaper   
 
� 1 setmana – Planificació 
del diari ( titolars, articles a 
escriure, nom del diari...) 
� 2ª setmana – Redacciódels 
diferents articles , il.lustració dels 
mateixos  I maquetació   
� 3ª setmana – publicació i 
presentació a la resta de la classe 
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3.Creating a Newspaper  ( Projecte final que engloba els temes tractats durant el curs )  

  
� Planificació en grup d’un diari d’actualitat, observant-ne un de real 
� Decisió en grup dels titolars i els diferents articles 
� Redacció individual dels articles amb selecció de les diferents il.lustracions ( dubuixos, vinyetes, 

fotos...)  
� Maquetació del diari 
� Publicació del mateix 
� Presentació a la resta de la classe , argumentant els criteris de selecció.  
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ACTIVITITATS D’AVALUACIÓ Com s’avalua ? 
1.Looking for a job   

 
� Treball entorn el camp semàntic El món laboral 
� Debats  
� Sol.licitud de feina    

o Lectura d’anuncis de feines de diaris reals .  
o Participació en diàlegs – Entrevista de feina  
o Redacció del propi Currículum Vitae  
o Redacció d’una carta formal  

 
2.Immigration  

 
� Lectura de notícies reals aparegudes a diaris on-line 
� Resenya de la informació principal d’una noticia 
� Descripció d’imatges relatives al tema  
� Redacció de notícies  
� Discussió sobre els factors push-in i push-out 
� Redacció d’una composició d’opinió  
 
 
3.Creating a Newspaper   

  
� Planificació en grup d’un diari d’actualitat, 
� Decisió en grup dels titolars i els diferents articles 
� Redacció individual dels articles  
� Maquetació del diari 
� Publicació del mateix 
� Presentació a la resta de la classe  
 
 
4. Activitats de llengua – Passive Voice 

 
Comprensió lectora – 15 % 
Observació del treball diari – 15 % 
Participació en debats – 20 % 
Redacció de  

carta formal – 20 % 
CV – 10 % 

Entrevista – 20 % 
 
----------------------------------------- 
 
 
Comprensió lectora – 15 % 
Recerca i tractament informació – 10 % 
Observació del treball diari – 15 % 
Participació en la discussió – 20 % 
Redacció de notícies i ressenya – 20 % 
Redacció d’opinió – 20  % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------- 
Test s 
Redaccions i exercicis  
Observació diària de la feina feta a casa i a classe 
Participació a l’aula   

 
10 %  

Planificació del diari    
 Research of information 
 Planning 
 Editing 

10 % 
10 % 

Composition of articles  20 % 
Group work  

 Taking decisions in the group 
 Responsibility 

           Creativity 

 
10 % 
10 % 
10 % 

Presentation in class 20 % 
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Objectius Generals d’Avaluació                                                     2n Batxillerat  
 
1.Utilitzar l’anglès com a llengua vehicular a l’aula.  
2. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions detallades del professor/a i les que apareixen en el 
material de treball escolar. 
3. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o explicacions , sempre que es parli amb 
claredat i en varietats estàndard de la llengua. 
4. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos (reformulacions, demandes de repetició, etc.) per 
reparar els problemes detectats. 
5. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 
6. Comprendre el sentit general d’obres audiovisuals autèntiques en versió original amb subtítols. 
7. Participar en debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords argumentant la pròpia opinió. 
8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i il�lusions. 
9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes --personals o no--, i descriure persones, objectes i llocs. 
10.. Fer breus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d'interès (actualitat, contingut acadèmic, petita 
recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir l’atenció de l’audiència. 
11. Explicar breument el procés o el resultat d’un treball propi o de grup, amb el suport de breus anotacions. 
12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel�les adaptades de nivell mitjà. 
13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura. 
14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a l’aprenent, aparegudes en premsa tradicional o 
electrònica fent servir les informacions que aporten els elements textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma, 
secció del diari, etc. 
15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada. 
16. Redactar un text de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc. amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 
17.Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio i televisió, i en articles de premsa sobre temes rellevants per als 
estudiants apareguts en mitjans de repercussió internacional. 
18.Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, històries, i altres tipus d’obres autèntiques d’extensió limitada. 
19.Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.) d’entre 
100 i 200 paraules d’extensió sobre temes propers als interessos dels estudiants, temes d'actualitat, interès general o acadèmic, on 
s’expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt d’informacions, fets, idees o opinions, amb correcció formal (ortogràfica i 
morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials del context comunicatiu real o simulat. 
20. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge demostrant capacitat d’organitzar-se, responsabilitzar-se, 
compartir la informació i avaluar el funcionament de l’equip de treball. 
21. Utilitzar els coneixements adquirits a l’aula de llengua estrangera i en altres contextos formals i no formals per a millorar l’actuació 
en llengua meta. 
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Objectius Generals d’Avaluació                                                    1r Batxillerat  
 
1.Utilitzar l’anglès com a llengua vehicular a l’aula.  
2. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacionsdetallades del professor/a i les que apareixen en el 
material de treball escolar. 
3. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o explicacions , sempre que es parli amb 
claredat i en varietats estàndard de la llengua. 
4. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos (reformulacions, demandes de repetició, etc.) per 
reparar els problemes detectats. 
5. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 
6. Comprendre el sentit general d’obres audiovisuals autèntiques en versió original amb subtítols. 
7. Participar en debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords argumentant la pròpia opinió. 
8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i il�lusions. 
9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes --personals o no--, i descriure persones, objectes i llocs. 
10. Fer breus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d'interès (actualitat, contingut acadèmic, petita 
recerca, etc.) fent servir estratègies per captar i mantenir l’atenció de l’audiència. 
11. Explicar breument el procés o el resultat d’un treball propi o de grup, amb el suport de breus anotacions. 
12. Llegir amb comprensió suficient lectures graduades o novel�les adaptades de nivell mitjà. 
13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura. 
14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a l’aprenent, aparegudes en premsa tradicional o 
electrònica fent servir les informacions que aporten els elements textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma, 
secció del diari, etc. 
15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada. 
16. Redactar un text de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc. amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 
17.Comprendre críticament les principals idees dels noticiaris de ràdio i televisió, i en articles de premsa sobre temes rellevants per als 
estudiants apareguts en mitjans de repercussió internacional. 
18.Comprendre el sentit general i les idees principals de còmics, històries, i altres tipus d’obres autèntiques d’extensió limitada. 
19.Redactar textos de tipologia variada (narratiu, explicatiu, augmentatiu, epistolar, normatiu, dialogat, ressenya crítica, etc.) d’entre 
100 i 200 paraules d’extensió sobre temes propers als interessos dels estudiants, temes d'actualitat, interès general o acadèmic, on 
s’expliqui de manera ordenada i coherent un conjunt d’informacions, fets, idees o opinions, amb correcció formal (ortogràfica i 
morfosintàctica) bàsica, tenint en compte els elements essencials del context comunicatiu real o simulat. 
20. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge demostrant capacitat d’organitzar-se, responsabilitzar-se, 
compartir la informació i avaluar el funcionament de l’equip de treball. 
21. Utilitzar els coneixements adquirits a l’aula de llengua estrangera i en altres contextos formals i no formals per a millorar l’actuació 
en llengua meta. 
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Criteris Generals d’Avaluació 
 
1.DE CADA CRÈDIT : 
 
La professora durà a terme una avaluació constant de l'alumne/a seguint una sèrie de criteris interns del Departament , que 
inclouen els següents :   
 

o Observació del treball de l'alumne/a a classe + Comprovació dels deures fets a casa. 
o Notes dels diferents exercicis d’avaluació que es duguin a terme ( tests, compositions, projects, ...) 
o Actitud de l'alumne /a respecte l'aprenentatge de l'idioma : interès, participació, atenció i esforç. 

 
L’avaluació de les habilitats orals segueixen els següents criteris : 
 

• Observació sistemàtica de l’alumne/a  a l’aula per comprovar l’ús de l’anglès en qualsevol situació d’interacció. 
• Valoració de les diferents intervencions de l’alumne/a a l’aula ( pel.lícules, llibres...) 
• Avaluació de les exposicions sobre diversos tòpics, valorant l’adequació de l’expressió oral als continguts treballats. 
• Co-avaluació en les diverses exposicions – Els altres alumnes valoren les intervencions dels companys. 
• Proves de listening especifiques.  

 
 
2. DEL CURS  
 

2.1. L'avaluació final del curs no consisteix en una mitjana dels diferents crèdits cursats per l'alumne /a , 
sinó que atenem a la seva progressió respecte l'aprenentatge de l'idioma. L’alumne/a haurà d’haver dut a terme la 
feina d’Estiu. 
 
Així, si un alumne suspèn el primer crèdit, el pot recuperar aprovant el següent. També es pot donar el cas que un 
alumne no aprovi el segon crèdit però recuperi el primer, si el tenia suspès, perquè considerem que té assolits els 
continguts del primer crèdit.  
No fem exàmens de recuperació, perquè en els exàmens del crèdit següent l’alumne/a serà examinat també de 
continguts mínims dels crèdits anteriors.  
Establim , per tant, que a cada examen de crèdit, s’inclouran continguts mínims del crèdit anterior per 
tal d’avaluar la progressió de tots els alumnes. Aquests continguts mínims seran, al menys, un 20% del 
total de l’examen escrit. 
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2.2. L'avaluació final es du a terme en Reunió de Departament , amb assistència de tots els membres.No és 
, per tant, l'avaluació d'una única professora.  
2.3. Si un/a alumne/a estudia un segon idioma ( Francès o Alemany ), cada llengua estrangera s’avalua 
per separat contant en el currículum com a matèria diferent. No es fa, per tant, mitjana de les dos llengües 
estrangeres.  

 
 
 
3. AVALUACIÓ FINAL DE BATXILLERAT  
 
 
La nota final es confeccionarà atenent a la ponderació següent : 
 
1 BATXILLERAT – 40 % 
2 BATXILLERAT – 60 %  
 
Aquesta ponderació atèn als següents criteris : 

 
1. El curs de 2n computa en major proporció que el de 1r donat el més gran nivell en els continguts curriculars  
2. En cas que un/a alumne/a mostrés una progressió totalment allunyada de la mitjana ( un alumne que comença suspenent però a 

través del treball i l’esforç acaba amb un altíssim nivell de la llengua / o bé el cas totalment contrari), el Departament es reserva 
el dret de fer les rectificacions oportunes en el còmput de la nota final .  
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METODOLOGIA 

Els continguts de llengües estrangeres es presenten repartits en dos cursos. La  seva organització no es presenta 
en llistes desvinculats, sinó més aviat com un conjunt de continguts que s’aborden preferiblement a primer o a segon i que 
es reprenen de manera cíclica en un procés d’augment progressiu de la complexitat de l’actuació de l’aprenent. 
Els continguts de la matèria de llengua estrangera s’estructura en quatre dimensions amb el benentès queel 
treball s’organitzarà principalment a partir de les dimensió comunicativa. 
Els continguts de primer i segon presenten petites variacions, i s’ha d’entendre que la progressió de primer a segon curs ve 
marcada principalment per la priorització a primer de batxillerat dels continguts integrats a l’àmbit de la comunicació oral; 
les millores progressives en fluïdesa, complexitat, cohesió, coherència, adequació i correcció formal dels enunciats produïts 
o descodificats per l’aprenent; la progresiva capacitat d’abordar temes més allunyats de la pròpia experiència personal, els 
quals poden ser presentats de manera més abstracta, i d’abordar tasques de més alta demanda cognitiva; i la lleugera 
disminució dels suports per a la comprensió i expressió de missatges durant la realització de les tasques. 
En qualsevol cas, s’ha d’entendre que tots els continguts propis de primer de batxillerat són, per totes aquestes raons, 
continguts propis també de segon, i que el fet que determinats continguts estiguin situats preferiblement a segon no implica 
que a primer curs no es puguin portar a terme activitats introductòries que preparin l’estudiant per al treball més 
sistematitzat a segon curs. 
 
Partim de la idea, doncs,  que l’objectiu a assolir és el que l’alumne esdevinguiun usuari eficaç de la llengua 
meta en activitats de comunicació real i que ls llengües estrangeres s’aprenen principalment mitjançant l’ús. 
És per això que la metodologia que se segueix en les diferents sessions és activa i participativa, intentant en tot 
moment promoure la interacció i el treball en grup. Estem davant d’una metodologia comunicativa que intenta fomentar l’ús 
de la llengua dins de l’aula, partint de la base que tota aquella situació en que l’alumne/a ha d’emprar la llengua és una 
oportunitat per aprendre. És per això que des d’un principi animem el nostre alumnat a comunicar-se en llengua estrangera 
dins de l’aula, creant per a ells situacions en que necessitin utilitzar-la. 
Aquest aprenentatge comença sempre amb la màxima exposició a la llengua –INPUT, i està basat en la reflexió i comprensió 
de com funciona la llengua. A partir d’aquí, l’alumne/a s’incia en la pròpia producció de la llengua _ OUTPUT_, sempre amb 
una raó comunicativa, ja que d’aquesta manera veu que el que aprèn és immediatament útil. 
Tota aquesta metodologia es concreta en una sèrie d’activitats adreçades a aconseguir l’objectiu  que es persegueix : que 
l’alumne/a empri la llengua de manera comunicativa. Moltes d’aquestes activitats estan centrades en un treball de petit o 
gran grup, ja que d’aquesta manera altres alumnes poden ajudar els menys aventatjats.  
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Aquestes activitats són les següents: 
 

• Exposicions orals indiv¡duals de temes d’actualitat 
• Petits debats a partir de les exposicions individuals o de qualsevol lectura sobre temes d’actualitat i aquells que 

interessen als joves.  
• Treball entorn a pel.lícules dins del currículum   
• Activitats complementàries : Cicle de cinema A World of Dreams  
• Treball entorn a llibres de lectura –  

o Després de la lectura de cada capítol, hi ha un torn de preguntes orals de comprensió del mateix.  
o A l’acabar tot el llibre, centrem el debat entorn una sèrie de temes , habitualment trasversals ( discriminació, 

violencia de gènere, racisme, amor , ...) 
 
Això s’aconsegueix a través d’una sèrie d’estratègies : 

a) TREBALL EN EQUIPS : 

Per dur a terme la majoria de les activitats de classe , l'alumnat ha d’interactuar amb altres companys ( treball en parelles o en petit 
grup) . Per desenvolupar determinats projectes , els alumnes hauran de treballar en equips de 4-5 persones. Creiem que d’aquesta 
manera s’atén la diversitat : els alumnes que més dominen la llengua ajuden els que no , que , potser, són els que dominen millor l’ús 
de les TIC , o saben dissenyar, o tenen més creativitat.  

b) ÚS DE LES TIC : 

Cada un dels blocs té unes diferents activitats, però totes comparteixen l'ús de les Tecnologies de la Informació i la comunicació . O 
sigui, gairebé totes les activitats estan estan dissenyades per ser dutes a terme emprant les TIC, amb un ús constant d'Internet i 
produint els treballs emprant l'ordinador . 
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 INDICACIONS EXPLÍCITES DE LES APORTACIONS ALS EIXOS TRANSVERSALS.  

Les diverses activitats estan pensades per a afavorir : 
 

o La integració de les TIC en el procès d’ensenyament – aprenentatge : Els/les alumnes realitzaran les activitats del 
lloc web, però al mateix temps empraran l’ordinador per a editar documents word, crear presentacions, realitzar 
webquests, dissenyar pagines web, enviar correu email, participació en fórums  … 

 
o La Coeducació : Els temes que es tracten en les diverses unitats didàctiques no només formen part de l’eix transversal – 

ús de les TIC, anglès, socials, ètica, història , …- sinó que són la base fonamental en l’educació de qualsevol alumne com a 
ciutadà del món.  
Així, cada una de les activitats estàn dissenyades per a que afavoreixin estratègies com la recerca, el raonament, la          
reflexió i el diàleg, però també valors com el respecte, la tolerancia, la comprensió. 

 
o La inclusivitat : Educar per a conviure, educar per a entendre, educar per a buscar solucions als conflictes,... Aquesta és 

la base de les activitats. No pretenem solventar els problemes de la societat : racisme contra els immigrants – allò que 
desconeixem ens fa por -, violència a casa, a l’escola, al carrer..., la guerra , l’ecologia... ; sinó fer reflexionar els nostres 
alumnes sobre les seves causes i les posibles solucions . Tothom hi és inclòs. Tothom pot participar .  

 
o La cohesió social : Pretenem reforçar continguts curricular des d’una altra metodología, però , sobretot, pretén educar 

en valors . A més, l’ús d’Internet i el fet que les activitat estan pernsades per ser treballades en l’ordinador en temps real 
de classe, afavoreixen la posible participació per part de qualsevol tipus d’alumnat.  

 


