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Nucli 
 

Títol  Ready for ESO 
 

 
 

Objectius (*) 

 

• Desenvolupar la competència comunicativa de l’alumnat com a eina d’aprenentatge 
de continguts diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta 
oberta a altres persones i cultures. 
• Utilitzar amb autonomia i esperit crític Internet com a font d’informació. 
• Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuar en 
llengua estrangera en situacions habituals de comunicació adoptant una actitud 
adequada, participativa, oberta i respectuosa i amb un cert nivell d’autonomia 
• Potenciar l’autoaprenentatge i el desenvolupament de l’autonomia de l’alumne, tot 
implicant l’ alumnat en el propi procés d’aprenentatge. Autoavaluació. 
 
 

Descripció de la proposta (*) 

 

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

 

Tot material es presenta en format pdf i digital. 
 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 

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

Les tres unitats es poden utilitzar en un ordre diferent del que estan programades, tot i 
que hi ha una gradació de dificultat creixent des de la primera a la última. També dins 
de cada unitat és possible seguir l’ordre proposat o accedir directament a les activitats 
que es vulguin. No obstant això, la primera unitat “Getting Ready for Learning” ha 
estat dissenyada per tal de proporcionar una lligam entre les experiències de primària i 
la nova entrada a l’ESO.  
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La major part de les activitats poden ser utilitzades individualment o per parelles, i 
algunes estan dissenyades per treballar en petits grups de tres o quatre alumnes.  

 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
 

Temes 

 

Vocabulari 

 

Funcions 
Comunicatives 

 

Gramàtica 

 

1.Getting ready for 
learning  

•Aprenentatge 

•Saludar, presentar-
se 

•Expressar capacitat 
de parlar o entendre 

llengües 

•Verb to be 
•This, that, these, 

those 
•Can 

••Have got/Has got 

2. My family and I 
•Relacions de 

parentiu 

•Donar i demanar 
informació personal 
•Escriure un correu 

electrònic. 

•To be, to have 
•Adjectius possessius 

•Genitiu saxó 

3. My Room, My 
Castle 

•La casa 
•La meva habitació 

•Fer una presentació 
oral  

•Fer descripcions 

•Preposicions de lloc 
•connectors and i but 

•There is/There are 

 
 
Es treballen de manera integrada les competències lingüística i comunicativa, la 

competència d’autonomia i iniciativa personal, la competència digital i la competència 

social i ciutadana. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

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

 
Aquestes 3 unitats desenvolupen continguts transversals. 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat. 
 
“Getting Ready for Learning” en format pdf 
“My Family and I” en format pdf 
“My Room, My Castle” en format pdf 
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