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1. Introducció.

a) Justificació de la programació.
L’enfocament  de l’anglès  a  l’ ESO,  com a  seguiment  dels  aprenentatges  realitzats  a  l’etapa  d’Educació

Primària,  es  dirigeix  a  educar  els  alumnes  perquè  desenvolupen  totes  les  competències  clau,especialment  les
comunicatives i lingüístiques que els permeten relacionar-se en un entorn plurilingüe i multicultural.

La  millora  dels  mitjans  de  comunicació  i  l’avanç  en  tecnologies  de  la  informació  i  comunicació  han
incrementat les relacions internacionals. Els centres educatius i els pares són conscients de la importància de la llegua
anglesa com instrument de comunicació internacional, junt amb la llengua materna i les altres llengües oficials, dintre
d’un marc europeu centrat en el respecte a la diversitat i multiculturalitat.

La comunitat Valenciana es troba també compromesa amb la Unió Europea en el foment de les llengües
comunitàries.  El Consell d'Europa, en el  Marc Comú Europeu de referència per a les Llengües (MCER), estableix
directrius  tant  per  a  l'aprenentatge  de  llengües  com  per  a  l'establiment  dels  nivells  de  desenvolupament  de  la
competència comunicativa en les diferents llengües d'un parlant. Aquestes directrius són les que inspiren el currículum,
juntament amb les diverses teories sobre la llengua i el seu aprenentatge que nodreixen l'enfocament comunicatiu. Tots
els elements del currículum han d'estar al servei de l'objectiu últim que ha d'aconseguir un estudiant: ser capaç de
comunicar-se en anglès en diferents contextos comunicatius i amb diferents finalitats.

L'alumnat que accedeix al batxillerat posseeix ja un coneixement de la llengua estrangera que li permeten
desenvolupar-se en situacions habituals de comunicació.

L'objecte  d'aquesta  matèria  serà  aprofundir  en  les  destreses  discursives  adquirides  anteriorment,  enriquir  el  seu
repertori, així com ampliar els àmbits en els quals tenen lloc. D'entre aquests, cal destacar el de les relacions i les
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pràctiques socials habituals; l'acadèmic, ampliant aquells continguts relacionats amb la matèria i altres matèries del
currículum i iniciar-se en el discurs cientificotècnic, cultural i literari; en el dels mitjans de comunicació; i en el públic,
relacionat amb la interacció social o laboral.

A més a més, el departament d'Anglés aquest curs imparteix la unitat formativa de competència lingüística
en llegua estrangera (anglés) dels mòduls Comunicació i Societat I i II per poder oferir un pont fer-me al nostre alumnat
per  desenvolupar  les  competències  comunicatives  i  lingüístiques  necessàries  per  incorporar-se  al  món  laboral  o
continuar estudis de formació professional. Es basa fonamentalment en la següent normativa específica (a més de la
general de FP):

Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel que es regulen aspectes específics de la Formació Professional
Bàsica de les ensenyances de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics,
es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols
acadèmics  i  professionals  corresponents  a  les  ensenyances  establides  en  la  Llei  Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,
d'Educació.

Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, pel que s'establixen set títols de Formació Professional Bàsica del
catàleg de títols dels ensenyances de Formació Professional.

DECRET 185/2014, de 31 d'octubre,del Consell, pel qual s'establixen vint currículums corresponents als
cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

L’Anglés Tècnic al Cicle Superior d’Educació infantil i al Cicle Mitjà de TAPD  pretén dotar a l’alumnat
amb les eines necessàries per a poder comunicar-se en anglés, tant de forma oral com escrita, i entendre missatges i
texts en esta llengua en els seus distints registres i variacions per a poder funcionar amb èxit en el món laboral. Està
regulat per les següents ordes:

ORDE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establix per a la
Comunitat  Valenciana el  currículum del cicle  formatiu de grau mitjà  corresponent  al  títol  de Tècnic en Atenció a
Persones en Situació de Dependència.

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix per a la Comunitat
Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació
Infantil.

b) Contextualització.
El centre educatiu IES Malladeta, està situat en un entorn on des del punt de vista socioeconòmic conviuen

tot  tipus  de  famílies  de  classes  socials  i  nivells  culturals  diversos.  Es  tracta  d’un  centre  gran,  on  s’imparteixen
ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, tant de grau mitjà com superior. El centre es troba ubicat en una
població de la costa i molt prop d’altres poblacions turístiques, per tant la presència de l’anglés, de ciutadans anglesos i
d’altres nacionalitats que s’expressen en anglés, i d’alumnes anglesos, ofereix l’oportunitat de practicar i consolidar
l’aprenentatge de l’anglés fora de l’entorn escolar.

En l'àmbit geogràfic, l'àrea d'influència del centre és relativament àmplia. Es reben alumnes de diverses
localitats, majoritàriament dels diferents col·legis del propi poble, de manera que el nivell de coneixements pot ser un
tant heterogeni, problema que s'ha de definir en l'avaluació inicial. El nostre alumnat és bilingüe, la qual cosa facilita
l’adquisició d’una tercera llengua estrangera i els permet comprendre els valors de tolerància i respecte envers altres
cultures i llengües.

En quant al departament, compta amb 1 departament i 4 aules matèria de Anglés, equipades amb mitjans
audiovisuals i una d'elles equipada amb una una pissarra digital.
Aquesta programació persegueix adaptar els continguts a les característiques generals del tipus d'alumnat existent en el
centre  i  a  partir  d'ella  cada  professor/a  haurà  de  concretar  tant  els  objectius,  continguts,  criteris  d'avaluació  i
metodologia als i les alumnes que integren els grups reals als que haja d'impartir classe enguany (programació d'aula o
tercer nivell de concreció).

Aquest any, els responsables d'aquesta concreció i integrants del Departament de Anglés són:

 Yolanda Giménez Ballesteros
 Isabel Ivorra Esquerdo (Vicesecretària)
 Mercedes Pascual Cuadra (Cap de Departament)
 Isabel Pérez García 
 Carlos Jiménez Ruiz
 Isabel Riquelme Ivorra
 Silvia Serrano
 Rocio Matínez
 Mariana Vaello
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L'agrupament d'alumnes per a les diferents matèries que imparteix el Departament durant el present curs escolar és el
següent:

1r  ESO: 8 grups
2n ESO: 6 grups
Taller Reforç 1rESO: 1grup
3r ESO: 5 grups  
PMAR 3r ESO: 1 grup + coordinació
Competència Comunicativa 3rt ESO: 1 grup
4t ESO: 4 grups
PR4t ESO:  1 grup + coordinació
1r Batxillerat:  2 grups

2n Batxillerat:  2 grups  
FPB  1: 4 grups
FPB  2: 4 grups
CFJardineria 1r: 1 grup
APSD 1r: 2 grups ordinaris + 1 grup semi-presencial
APSD 2n: 2 grups ordinaris + 1 grup semi-presencial
EI 1r: 1 grup ordinari + 1 grup semi-presencial
EI 2n: 1 grup ordinari + 1 grup semi-presencial
AST2: 1 grup

c) Composició i organització del departament
Yolanda Giménez Ballesteros
TAPSD 1 S:2h - TAPSD 1: 4h - TAPSD 2: 4h - Anglés EI 1: 3h. - Anglés EI 2: 2h- AST2: 2h – 
Desdoblament 3r ESO: 1h    (18 H)
Isabel Ivorra Esquerdo
2 cursos 1r BAT.  6 h + Tutoria 1r BAT 1h - 1 curs 2n ESO: 4h – 1 curs CCO 3r ESO: 2h – Desdoblament 3r ESO: 1h
 Vicesecretaria: 4 h (18 H)
Mercedes Pascual Cuadra
1 curs 3er ESO: 3h - 2 cursos 1r ESO: 8 h – 2 cursos Desdoblament 3r ESO: 2h -  Coordinació TEI: 2h – Caporalia
de departament: 3h (18 H)
Isabel Pérez García
 2 cursos 1r ESO: 8 h – 1 curs  2n BAT : 3h -1 curs 3r ESO PMAR  + coordinació:  3h -  1 curs  4rt Reforç +
coordinació: 3h  - 1 Desdoblament 3r ESO: 1h  (18 H)
Carlos Jiménez Ruiz
2 cursos 1r ESO: 8h  – 2 cursos 4t ESO: 6h - Tutoria 4t ESO: 2h – 2 Desdoblaments 4rt ESO: 2h  (18 H)
Isabel Riquelme Ivorra
2 cursos 2n ESO: 8h - 2 cursos 1r ESO: 8h – 1 curs Taller de Reforç 1r ESO: 2h  (18 H)

Mariana Vaello
1 curs CFJardineria: 2h – 1 curs 1r E.I.(SP): 3h – 1 curs 2n  E.I.(SP): 2h – 1 curs 1r TAPDS (SP): 2h  – 
3 cursos 3r ESO: 9h  (18 H)

Silvia Serrano
1 curs 2n BAT : 3h - 3 cursos 2n ESO: 12h – 3 cursos 2n FPB: 3h  (18 H)
Rocio Martínez
2 cursos 4t ESO: 6h -  Tutoria 4t ESO: 2h - 1 curs 3er ESO: 3h -  4 cursos 1r FPB: 4h - 2 Desdoblaments 4rt ESO:
2h – Asesoria lingüística Plurilingüisme: 1h  (18 H)

1. Objectius.

A.  Objectius de l’etapa vinculats amb la matèria o l'àmbit

1r- 4t ESO

L'Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els 
permeten:

a) Assumir responsable ment els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la
tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d'una societat plural i preparar-se per a
l'exercici de la ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a
una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les
persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que
suposin discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
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d) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així
com rebutjar la violència,  els prejudicis  de qualsevol tipus,  els comportaments sexistes i  resoldre pacíficament els
conflictes.

e)  Desenvolupar  destreses  bàsiques en la  utilització de  les  fonts  d'informació per,  amb sentit  crític,  adquirir  nous
coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la
comunicació.

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents disciplines, així com conèixer i
aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l'experiència.

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i
la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i en la llengua cooficial de la
Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni
artístic i cultural.

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i
salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials
relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seva conservació i
millora.

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos
mitjans d'expressió i representació.

1r i 2n de Batxillerat

El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten:

a)  Exercir  la  ciutadania  democràtica,  des  d'una  perspectiva  global,  i  adquirir  una  consciència  cívica  responsable,
inspirada pels valors de la Constitució així com pels drets humans, que fomenti la corresponsabilitat en la construcció
d'una societat justa i equitativa.

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de forma responsable i autònoma i desenvolupar el
seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

c)  Fomentar  la  igualtat  efectiva  de  drets  i  oportunitats  entre  homes  i  dones,  analitzar  i  valorar  críticament  les
desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no
discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social,  amb atenció especial  a les
persones amb discapacitat.

d)  Afermar  els  hàbits  de  lectura,  estudi  i  disciplina,  com a  condicions  necessàries  per  a  l'eficaç  aprofitament  de
l'aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.

e) Dominar, tant en la seva expressió oral com a escrita, la llengua castellana i, si escau, la llengua cooficial de la seva
Comunitat Autònoma.

f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.

g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani,  els seus antecedents històrics i  els principals
factors de la seva evolució. Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social.

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de  la modalitat
triada.

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la recerca i dels mètodes científics. Conèixer i valorar de
forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com afermar la
sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

k) Afermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en un
mateix i sentit crític.

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment
cultural.

m) Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

n) Afermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat vial.

Pàgina 5 de 87



B. Objectius específics

1r- 4t ESO

a) Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions comunicatives variades.

b) Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar destreses comunicatives, dins i fora de
l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que utilitzar eines que
ajudin a la correcta interacció amb els altres.

c) Llegir de forma comprensiva i autònoma textos diversos i ser capaç d’extreure’n informació general i específica, i
també utilitzar la lectura com a font d’informació, d’enriquiment personal i de coneixement d’altres cultures.
d) Escriure de forma eficaç textos senzills amb finalitats diverses sobre diferents temes i amb recursos adequats de
cohesió i coherència.

e) Utilitzar de forma reflexiva i correcta els elements bàsics de la llengua (fonètica, lèxic, estructures i funcions) en
diversos contextos de comunicació oral i escrita.

f) Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre els alumnes en la realització de tasques d’aprenentatge
emprant sempre la llengua estrangera vehicular dins l’aula.

g) Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge, reflexionar sobre aquest procés i transferir els coneixements adquirits
en la llengua primera o en altres llengües a l’estudi de la llengua estrangera.

h)  Fomentar  l’esperit  de recerca i  autonomia personal  utilitzant  els  recursos  didàctics  a  l’abast,  com ara  Internet,
materials multimèdia, llibres de consulta, etc.

i) Reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera i apreciar-la com a instrument d’accés a la informació i
com a eina d’aprenentatge de continguts diversos.

j) Fomentar el respecte, la gestió de les emocions i la solidaritat mitjançant la llengua estrangera.

k) Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicació i entesa entre persones de
procedències, llengües i cultures diverses evitant qualsevol tipus de discriminació..

l) Adquirir seguretat i confiança en l’ús de la llengua estrangera i en relació amb la pròpia capacitat d’aprenentatge.
Reflexionar sobre processos tant individuals com col·lectius i ha de fer servir procediments que constitueixin per si
mateixos activitats d’aprenentatge, de manera que les conclusions que se’n derivin siguin el fonament de planificacions
posteriors.

1r i 2n de Batxillerat
a)  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.

b) 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 el moment que la llengua objecte d'aprenentatge esdevé la principal llengua de comunicació (viatges,
intercanvis, etc.).

3. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre temes que son familiars o d’interés 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  escau,  diferents  tipus de
suport (diccionaris, glossaris, subtítols, etc.).

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  consciencia  del  propi  procés  d'aprenentatge,  de  les  estratègies  per  aprendre  i  dels  recursos  a  l'abast,  i
desenvolupar un grau d'autonomia tal  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 diferents de la
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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 consciencia de les
varietats d'us 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'us: 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 autòctons quan parlen la pròpia llengua.

Anglés Tècnic Grau Mitjà:

Atenció a Persones en Situació de Dependència - ( Codis: CV001 / CV002) (Modalitat presencial i semipresencial) 
-Jardinería y Floristería ( Codis: CV001 / CV002)

Anglés Tècnic Grau Superior:

Educació Infantil - (Codis: CV003 / CV004) (Modalitat presencial i semipresencial)- Animació Sociocultural i 
Turística (Codi: CV004)

La formació dels mòduls contribueix a assolir els objectius generals dels cicles formatius i la competència general del 

títol. Les línies d’actuació en el procés d’ensenyança i aprenentatge que permeten assolir els objectius de cada mòdul, 

versaran sobre:

a) Mantindre converses espontànies relacionades amb situacions habituals i/o relacionades amb l'àmbit 

professional, incloent estratègies com a connectors d'una manera coherent i cohesiva.

b) Comprendre missatges auditius emesos cara a cara o per mitjans audiovisuals.

c) Comprendre textos escrits d'interés general o relacionats amb l'àmbit professional, extraient 

informació específica o general i identificant el propòsit comunicatiu.

d) Escriure textos sobre temes habituals o relacionats amb l'àmbit professional, utilitzant la cohesió i la 

coherència, i posant en pràctica diferents estructures i lèxic.

e) Valorar la importància de l'anglés com a instrument per a accedir a la informació, igual que mostrar 
interés per elements culturals i/o geogràfics dels països de parla anglesa

4t ESO: Competència Comunicativa Oral en Anglés

a) Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions comunicatives variades.

b) Expressar-se oralment en situacions de comunicació habituals i desenvolupar destreses comunicatives, dins i
fora de l’aula, de forma eficaç, adequada i amb un cert nivell d’autonomia i correcció, al mateix temps que
utilitzar eines que ajudin a la correcta interacció amb els altres.

c)  Utilitzar  de  forma  reflexiva  i  correcta  els  elements  bàsics  de  la  llengua  (fonètica,  lèxic,  estructures  i
funcions) en diversos contextos de comunicació oral.

d) Adquirir una dinàmica de grup que faciliti  la cooperació entre els alumnes en la realització de tasques
d’aprenentatge emprant sempre la llengua estrangera vehicular dins l’aula.

FPB: Comunicació en Llengua Anglesa I i II (Comunicació i Societat I i II. Codis: 3011 i 3012. )

a) Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts d'informació utilitzant amb sentit crític les tecnologies de la
informació i de la comunicació per obtenir i comunicar informació en l'entorn personal, social o professional.

b) Obtenir i comunicar informació destinada a l'autoaprenentatge i al seu ús en diferents contextos del seu
entorn personal, social o professional, mitjançant recursos al seu abast i els propis de les tecnologies de la
informació i de la comunicació.

c) Comunicar-se en situacions habituals tant laborals com personals i  socials utilitzant recursos lingüístics
bàsics en llengua estrangera.

d) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i
eficiència en el treball assignat, i efectuant de manera individual o com a membre d'un equip.
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e) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells, actuant
amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de desenvolupament
personal.

f) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se, comunicar-se, aprendre i
facilitar les tasques laborals.

1. Competències.

a) Competències clau

Les orientacions de la Unió Europea insisteixen en la necessitat de l'adquisició de les competències clau per part
de la ciutadania com a condició indispensable per aconseguir que els individus assolisquen un ple desenvolupament
personal, social i professional que s'ajuste a les demandes d'un món globalitzat i que farà possible el desenvolupament
econòmic, vinculat al coneixement.

Les competències clau són essencials per al  benestar de les societats europees,  el  creixement econòmic i la
innovació, i  per tant es descriuen els coneixements, les capacitats i les actituds essencials vinculades a cada una d'elles.

La proposta d'aprenentatge per competències afavorirà la vinculació entre la formació i  el desenvolupament
professional i a més facilita la mobilitat d'estudiants i de professionals.

Les competències clau en la llei d'educació LOMCE són les següents:

1. Comunicació lingüística

2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

3. Competència digital

4. Aprendre a aprendre

5. Competències socials i cíviques.

6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

7. Consciència i expressions culturals.

Per una banda a cada matèria s'inclouen referències explícites sobre la seva contribució a aquelles competències
clau a les que s'orienta en major mesura i per altra banda,tant els objectius com la pròpia selecció dels continguts
busquen assegurar el desenvolupament de totes les competències. Els criteris d'avaluació serveixen de referència per
valorar el grau progressiu d'adquisició de cadascuna d'elles.

b) Competències clau en Anglés

El departament d’anglès amb el suport dels llibres de text i tot el material complementari i els recursos del departament
afavoreix l’adquisició de dites competències.

Competència en comunicació lingüística: 

L'estudi d'una llengua estrangera contribueix al desenvolupament d'aquesta competència d'una manera directa,
completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. La
competència en comunicació lingüística es refereix a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral
i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i
d'organització i autorregulació del pensament, les emocions i la conducta.

Concretament en Batxillerat, les habilitats i estratègies comunicatives s'ampliaran a altres contextos relacionats
amb els seus interessos personals i amb l'orientació acadèmica i professional triada.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia:

Utilitzar nombres i les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic per
produir i interpretar informacions, per conèixer més sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per resoldre
problemes relacionats amb la vida diària. Forma part de la competència matemàtica l'habilitat per interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions. Les competències científica i tecnològica, i partint del
coneixement de la naturalesa, dels conceptes, principis i mètodes científics fonamentals i dels productes i processos
tecnològics,  així  com la  comprensió  de  la  incidència  de  la  ciència  i  la  tecnologia  sobre  la  naturalesa,  permeten
comprendre millor els avanços, les limitacions i els riscos de les teories científiques, les aplicacions i la tecnologia en
les  societats  en  general.  Són  part  d'aquestes  Competències  clau  l'ús  d'eines  i  màquines  tecnològiques,  les  dades
científiques per aconseguir objectius basats en proves.
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Competència digital 

La competència digital proporciona un accés immediat a un flux incessant d'informació que augmenta cada dia.
El coneixement d'una llengua estrangera ofereix la possibilitat de comunicar-se utilitzant les noves tecnologies creant
contextos reals i funcionals de comunicació. Aquesta competència consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir,
processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. 

Competència per aprendre a aprendre

L'aprenentatge  d'una  llengua  estrangera  es  rendibilitza  enormement  si  s'inclouen continguts  directament
relacionats amb la reflexió sobre el propi aprenentatge,  perquè cada nen i cada nena identifiquin com aprenen millor i
quines estratègies  els fan més eficaces.

 Això  comporta  la  consciència  d'aquelles  capacitats  que  entren  en  joc  en l'aprenentatge  com  l'atenció,  la
concentració, la memòria, la comprensió, l'expressió lingüística i la motivació de l'assoliment entre unes altres.

Competències socials i cíviques

Les llengües serveixen als  parlants per  comunicar-se socialment,  però també són  vehicle de comunicació i
transmissió cultural. Aprendre una llengua estrangera implica el coneixement de trets i  fets culturals vinculats a les
diferents comunitats de parlants de la mateixa. Aquest fet afavoreix la comprensió de la realitat social en què es viu, el
respecte, el reconeixement i l'acceptació de diferències culturals i de comportament, promou la tolerància i la integració
i ajuda a comprendre i apreciar tant els trets d'identitat com les diferències. 

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

Les decisions que provoca la reflexió sobre el propi aprenentatge afavoreixen l'autonomia. En la mesura en què
l'autonomia i iniciativa personal involucren sovint  a altres persones, aquesta competència obliga a disposar d'habilitats
socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posar-se en el lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar
i negociar, l'assertivitat per fer saber adequadament als altres les pròpies decisions, i treballar de forma cooperativa i
flexible.  El sentit d'iniciativa i esperit emprenedor suposen la capacitat d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o
projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. Requereix, per tant, poder re elaborar els
plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i portar-les a la pràctica.

Consciència i expressions culturals

L'aprenentatge d'una llengua estrangera col·labora en el desenvolupament d'aquesta competència si els models
lingüístics  que  s'utilitzen  contenen,  encara  amb  les  limitacions  d'aquesta  etapa,  produccions  lingüístiques  amb
component cultural. Es tracta, per tant, d'una competència que facilita tant expressar-se i comunicar-se com percebre,
comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura. Aquesta competència
incorpora així mateix el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges
artístics  com la  música,  la  literatura,  les  arts  visuals  i  escèniques,  o  de  les  diferents  formes  que  adquireixen  les
anomenades arts populars.

Els alumnes que comencen el  Batxillerat han començat a adquirir les competències bàsiques i durant aquests
dos anys consolidaran aquestes habilitats i desenvoluparan noves destreses.

En el batxillerat s'identifiquen com a competències generals  i comunes les sis competències següents:

 C1. competència comunicativa, (C1)
 C2. competència en recerca, (C2) (C7)
 C3. competència en la gestió i el tractament de la informació, (C4)
 C4. competència digital, (C4)
 C5. competència personal i interpersonal (C5) (C8)
 C6. competència en el coneixement i la interacció amb el mon. (C3)

Aquestes  competències  generals  continuen  el  desenvolupament  de  les  competències  bàsiques  de  l'etapa
educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

c) Relació entre les competències i els objectius de la matèria i els criteris d’avaluació

Les competències clau suposen una aplicació real i pràctica dels coneixements,habilitats i actituds treballats, i la
manera de comprovar si l'alumne les ha adquirit consisteix en produir situacions reals i així poder analitzar finalment la
resposta a  tot  tipus de continguts.  Quan valorem i  avaluem les competències  podem demostrar  el  assoliment  dels
objectius de la matèria. Així uns criteris estan lligats expressament a conceptes, i altres a procediments i actituds.

Finalment, l'adquisició de les competències clau, i la seua contribució a l'assoliment dels objectius, requereix el
disseny d'activitats d'aprenentatge integrades, que facen possible desenvolupar diverses competències al mateix temps.
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4. Continguts

Per l’anòmala situació que ens ha tocat viure aquests dos darrers anys  degut a la pandèmia de la COVID-19, vam haver
de decidir quins continguts consideràvem imprescindibles o bàsics per a prioritzar-los sobre els altres. 
Enguany, com que la situació de la pandèmia pareix que està millorant, els alumnes assistiran tots a classe i només es
treballarà online en el cas que un alumne siga confinat, per tant, intentarem que s’estudien tots excepte en el cas que hi
haja molts confinaments que obviament ho dificultarà.

A continuació, marquem precedits d’un asterisc els continguts imprescindibles o bàsics.

1r-4t ESO
En les següents pàgines es presenten, en forma esquemàtica, els continguts del currículum d' anglés . Els continguts,
estan organitzats en tres grans blocs. Es destaca el caràcter cíclic i acumulatiu dels continguts, atenent a la
metodologia pròpia d’esta matèria.
Els  blocs  es  corresponen amb les  quatre activitats  de  llengua que  constituïxen  l’eix  de les  ensenyances de les
llengües estrangeres com proposa el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).  Els blocs 1 i
2:  la comprensió de textos orals; i la producció de textos orals: expressió i interacció.  Els  blocs 3 i 4: la
comprensió de textos escrits i la producció de textos escrits: expressió i interacció.
Els continguts per a  les estructures morfosintàctiques,  lèxiques,  discursives i  per  als patrons sonors,  accentuals,
rítmics  i  d’entonació  i  la  seua  relació  amb  les  intencions  comunicatives  es  desenrotllen  en  els  blocs  1-4:
Coneixement de la llengua.
El bloc 4 (Elements transversals a l'assignatura) és comun per als quatre cursos.
1r ESO i Taller de reforç de 1r ESO
Blocs 1 i 2  Comprensió i Producció de textos orals: expressió i interacció

 Escolta i comprensió de missatges orals breus relacionats amb les activitats d’aula: instruccions, preguntes,
comentaris, diàlegs.

 Posada en pràctica d’estratègies comunicatives habituals com ara: anticipació del contingut general del que
s’escolta amb suport d’elements verbals i no verbals, ús dels coneixements previs sobre la situació, etc.

 Obtenció d’informació global en diferents textos orals.

 Obtenció  d’informació  específica  en  textos  orals  sobre  assumptes  quotidians  i  predictibles  com  ara
números,  preus,  horaris,  noms o  llocs,  presentats  en  diferents  suports,  que  descarten  les  informacions
irrellevants.

 Producció de texts orals curts, intel·ligibles i eficaços, amb estructura lògica i amb pronunciació adequada.

 Participació  en  conversacions  breus  i  senzilles  dins  de  l’aula,  i  en  simulacions  relacionades  amb
experiències i interessos personals.

 Ús de respostes adequades a les informacions requerides per la professora o professor i les companyes i els
companys en les activitats d’aula.

 Desenrotllament d’estratègies per a superar les interrupcions en la comunicació, ús d’elements verbals i no
verbals per a expressar-se oralment en activitats de parella i en grup: demanda de repetició i aclariment
entre d’altres.
Blocs 3 i 4. Comprensió i producció de textos escrits: expressió i interacció

 Comprensió d’instruccions bàsiques per a la correcta realització d’activitats.

 Lectura selectiva per a la comprensió general i la identificació d’informacions específiques, descartant les
informacions irrellevants, en diferents textos, senzills autèntics i adaptats, en suport paper i digital, sobre
diversos temes adequats a la seua edat i relacionats amb continguts d’altres matèries del currículum.

 Iniciativa per a llegir amb una certa autonomia textos adequats a l’edat, interessos i nivell de competència.

 Ús d’estratègies bàsiques de comprensió lectora: identificació del tema d’un text amb ajuda d’elements
textuals i no textuals, ús dels coneixements previs, inferència de significats pel context, per comparació de
paraules o frases semblants en les llengües que coneixen.

 Reconeixement d’algunes de les característiques i convencions del llenguatge escrit i la seua diferenciació
del llenguatge oral.

 Desenrotllament de l’expressió escrita de forma guiada, per  mitjà de l’afegit  o modificació de frases i
paràgrafs senzills.

 Composició de textos curts amb elements bàsics de cohesió, amb diverses intencions comunicatives, a partir
de models i utilitzant les estratègies més elementals en el procés de composició escrita.
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 Ús  de  les  regles  bàsiques  d’ortografia  i  puntuació,  i  reconeixement  de  la  seua  importància  en  les
comunicacions escrites.

 Reconeixement  i  us  dels  signes  de  puntuació  (full  stop,  comma,  question  mark,
exclamation mark, inverted commas) i de les lletres majúscules
 Identificació d'Identificació d'acrònims i abreviatures freqüents (i.i., i.g., a. m., p. m.)
 Comprensió i us de llenguatge digital bàsic (i.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf,
#hashtag, emoticones freqüents)
 Comprensió i us de símbols especials (i.g. &, £, $, €)
 Maneig de processadors de text i diccionaris per a resoldre dubtes ortogràfics en textos
digitals

 Interés per cuidar la presentació dels textos escrits en suport paper i digital
Blocs 1- 4. Coneixement de la llengua
A. Estructures morfosintàctiques i discursives
 Expressió de l'entitat: substantius comptables, incomptables i compostos; pronoms personals; articles 

determinats, indeterminats; adjectius demostratius; la possessió (adjectius i pronoms possessius, genitiu 
saxó).

 Expressió de l'existència: (p. ex. there is/are, there was/were).
 Expressió de la qualitat: (p. ex. too, really, a little).
 Expressió de la quantitat: plurals regulars i irregulars; nombres cardinals i ordinals; adverbis de quantitat (p.

ex. a lot, (a) few).
 Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (easily, hard, by post).
 L’afirmació: oracions afirmatives.
 La negació: oracions negatives amb not, never, no + noun (p. ex. no problem, nobody, nothing).
 La interrogació: preguntes (Wh- questions; Aux. Questions; tags).
 L’exclamació: expressions (p. ex. That’s fun!, Great!).
 Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple); futur (going to, will, 

present continuous + Adv.).
 Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past continuous);  habitual (simple 

tenses + Adv. p. ex. usually); incoatiu (start –ing); terminatiu (stop –ing).
 Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (can); possibilitat/probabilitat 

(perhaps); necessitat (need, have (got) to); obligació (have (got) to, imperative); prohibició (p. ex. don’t, 
can’t); permís (can, could); intenció (going to, present continuous).

 Expressió de les relacions temporals: puntuals (p. ex. five to (ten)); divisions (p. ex. century, season), 
indicacions de temps (p. ex. ago, early, late); duració (e.g. from…to, during, until); anterioritat (p. ex. 
before, already); posterioritat (p. ex.  after (that), later); seqüenciació (p. ex. first, then, last); simultaneïtat 
(p. ex. while); freqüència (p. ex. often, usually).

 Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc; posició; distància; moviment; direcció; 
procedència i destinació.

 Expressió de relacions lògiques: conjunció (p. ex. and, too, also); disjunció (p. ex. or); oposició (p. ex. but);
causa (p. ex. because); finalitat (p. ex. to- infinitive, for); comparació (p. ex. as/not so Adj. as); resultat (p. 
ex. so).

B. Lèxic
 Identificació i ús d’expressions comunes, de frases fetes senzilles i de lèxic relatiu a contextos concrets i

quotidians i a continguts d’altres matèries del currículum.
 Expressions i modismes d’ús freqüent (recepció)
 Formació de paraules molt freqüents: Prefixos i sufixos més comuns; famílies lèxiques
 Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques.): do …; make…; go…; play…, etc.
 Vocabulari usual per als temes següents:

 Identificació personal
 Vivenda, llar i entorn
 Activitats de la vida diària
 Família i amics
 Treball i ocupacions
 Temps lliure, oci i esport
 Viatges i vacacions
 Salut i cures físiques
 Educació i estudi
 Compres i activitats comercials
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 Alimentació i restauració
 Transport
 Llengua i comunicació. Metallenguatge
 Medi ambient, clima i entorn natural
 Tecnologies de la informació i de la comunicació
 Llenguatge d’aula
 Llenguatge literari

 Lèxic del llibre New Pulse 1 (E. Macmillan)
C. Fonètica

 Identificació  i  pronunciació  de  les  lletres  de  l'alfabet;  discriminació  de  sons;  identificació  de  fonemes
d'especial dificultat. Pràctica de fonemes d'especial dificultat; identificació de símbols fonètics.

 Reconeixement i pronunciació dels sons /s/, /z/, /iz/ al final de les paraules; la terminació –ed /d/, /t/,/id/ la
terminació-ing

 Formes contractas (i.g. don’t, doesn’t, can’t, ’ve got, haven’t); formes fortes i febles (i.g. ca, was, were)
 Reconeixement i ús de patrons bàsics d'accent, ritme i entonació.

Bloc 5: Elements transversals a l'assignatura
 Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals.
 Ferramentes digitals de busca i visualització com ara busca en blogs, fòrums, bancs de sons, pàgines web 

especialitzades, diccionaris i enciclopèdies virtuals, bases de dades especialitzades.
 Estratègies de filtratge en la busca de la informació.
 Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.
 Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació.
 Organització de la informació seguint diferents criteris.
 Comunicació
 Ús de les ferramentes més comunes de les TIC i de les audiovisuals per a col·laborar i comunicar-se amb la 

resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies i comprendre les 
idees alienes, etc. Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.

 Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. Servicis de la web social com 
ara blogs, wikis, fòrums.

 Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del propi individu i d’altres de les males pràctiques 
com el ciberassetjament.

 Anàlisi del destinatari i adaptació de la comunicació en funció d'ell.
 Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el grup.
 Creació de continguts digitals.
 Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de presentacions multimèdia.
 Escalat, rotació i retall d’imatges.
 Drets d’autor i llicències de publicació.
 Habilitats personals d’autoregulació.
 Iniciativa i innovació.
 Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.
 Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar 

obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
 Pensament alternatiu.
 Sentit crític.
 Planificació i avaluació de projectes.    
 Pensament mitjans-fi.
 Estratègies de planificació, organització i gestió.
 Selecció de la informació tècnica i recursos materials.
 Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
 Avaluació de processos i resultats.  
 Valoració de l’error com a oportunitat.
 Habilitats de comunicació.
 Presa de decisions vocacional.
 Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea.
 Autoconeixement de fortaleses i debilitats.
 Treball cooperatiu.
 Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
 Assumpció de distints rols en equips de treball.
 Pensament de perspectiva.
 Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
 Tècniques d’escolta activa.
 Diàleg igualitari.
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 Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
 Ús del vocabulari específic de l’assignatura.
 Concepció de l’ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi 

aprenentatge.
 Llengua i comunicació. Metallenguatge.
 Llenguatge d’aula.
 Glossari termes conceptuals del nivell educatiu.

2n ESO
Blocs 1 i 2  Comprensió i Producció de textos orals: expressió i interacció
 Escolta i comprensió de missatges emesos dins de l’aula relacionats amb les activitats habituals.
 Obtenció d’informació general i específica de diàlegs i textos orals sobre assumptes quotidians i predicibles

procedents de diferents mitjans de comunicació i amb suport d’elements verbals i no verbals.
 Utilització  d’estratègies  de  comprensió  dels  missatges  orals:  ús  del  context  verbal  i  no  verbal  i  dels

coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, anticipació d’idees, etc.
 Producció de textos orals breus i coherents sobre temes d’interés personal i amb pronunciació adequada.
 Participació en conversacions i simulacions, en parella i en grup, dins de l’aula, de forma semi controlada o

lliure, amb pronunciació i entonació adequades per a aconseguir la comunicació.
 Ús de respostes adequades en situacions de comunicació en l’aula.
 Desenrotllament d’estratègies de comunicació per a superar les interrupcions en la comunicació i  per a

iniciar i concloure els intercanvis comunicatius.

 Blocs 3 i 4. Comprensió i producció de textos escrits: expressió i interacció
 Comprensió de la informació general i específica en textos diferents, en suport paper i digital, autèntics i

adaptats, sobre assumptes familiars i relacionats amb continguts d’altres matèries del currículum, descartant,
si és el cas, la informació irrellevant.

 Iniciativa per a llegir de manera autònoma textos d’una certa extensió.
 Identificació de l’estructura i característiques pròpies de distints tipus de text: cartes, narracions, etc.
 Ús d’estratègies de comprensió lectora: identificació del tema d’un text, amb ajuda d’elements textuals i no

textuals;  utilització  dels  coneixements  previs  sobre  el  tema;  anticipació  de  continguts;  inferència  de
significats pel context, per elements visuals, per comparació de paraules o frases semblants en les llengües
que coneixen.

 Reconeixement i iniciació en l’ús d’algunes fórmules que diferencien el llenguatge formal i informal en les
comunicacions escrites.

 Composició  de  distints  textos  amb  ajuda  de  models,  atenent  elements  bàsics  de  cohesió  i  utilitzant
estratègies elementals en el procés de composició escrita (planificació, textualització i revisió).

 Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de correspondència postal o utilitzant
mitjans informàtics.

 Ús de regles bàsiques d’ortografia i  puntuació i  valoració de la seua importància en les comunicacions
escrites. Ús de les regles bàsiques d’ortografia i puntuació, i reconeixement de la seua importància en les
comunicacions escrites.

 Reconeixement  i  us  dels  signes  de  puntuació  (full  stop,  comma,  question  mark,
exclamation mark, inverted commas) i de les lletres majúscules
 Identificació d'Identificació d'acrònims i abreviatures freqüents (i.i., i.g., a. m., p. m.)
 Comprensió i us de llenguatge digital bàsic (i.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf,
#hashtag, emoticones freqüents)
 Comprensió i us de símbols especials (i.g. &, £, $, €)
 Maneig de processadors de text i diccionaris per a resoldre dubtes ortogràfics en textos
digitals

 Interés per la presentació acurada dels textos escrits, en suport paper i digital.
Blocs 1- 4. Coneixement de la llengua
A. Estructures morfosintàctiques i discursives
 Expressió de l'entitat: substantius comptables, incomptables i compostos; pronoms personals i de relatiu;

articles; adjectius demostratius; la possessió (genitiu saxó, of).
 Expressió de l'existència: (p. ex. there will be/is going to be).
 Expressió de la qualitat: (p. ex. quite, almost).
 Expressió de la quantitat: plurals regulars i irregulars; nombres cardinals i ordinals; adverbis de quantitat (p.

ex. (too) many/much, both).
 Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (easily, hard, by post).
 L’afirmació: oracions afirmatives; tags.
 La negació: oracions negatives amb not, never, no + noun (p. ex. no problem, nobody, nothing); negative

tags.
 La interrogació: preguntes (Wh- questions p. ex. What is this for?; Aux. Questions; tags).
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 L'exclamació: (What + (Adj. +) noun, p. ex. What a pity!; How + Adj., p. ex. How nice!;  expressions (p. ex.
Fine!).

 Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple and continuous, present
perfect); futur (going to, will, present simple and continuous + Adv.).

 Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect);  habitual (simple
tenses + Adv. p. ex. usually); incoatiu (start –ing); terminatiu (stop –ing).

 Expressió  de  la  modalitat:  factualitat  (oracions  declaratives);  capacitat  (can,  be  able);
possibilitat/probabilitat (may, might, perhaps); necessitat (must,need, have (got) to); obligació (have (got) to,
must, imperative); prohibició (p. ex. don’t, can’t, mustn’t); permís (could, may); intenció (going to, present
continuous); consell (p. ex. should).

 Expressió de les  relacions temporals:  puntuals  (p.  ex.  five  to  (ten));  divisions (p.  ex.  century,  season),
indicacions de temps (p. ex. ago, early, late); duració (e.g. from…to, during, until, since); anterioritat (p. ex.
already, (not) yet); posterioritat (p. ex.  after (that), later); seqüenciació (p. ex. first, then, last); simultaneïtat
(p. ex. while, as); freqüència (p. ex. often, usually).

 Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc; posició; distància; moviment; direcció;
procedència i destinació.

 Expressió de relacions lògiques: conjunció (p. ex. and, too, also); disjunció (p. ex. or); oposició (p. ex. but);
causa (p. ex. because (of)); finalitat (p. ex. to- infinitive, for); comparació (p. ex. as/not so Adj. As, more
comfortable/quickly  (than),  the  fastest);  resultat  (p.  ex.  so);  condició  (p.  ex.  if,  unless);  estil  indirecte
(reported information).

B. Lèxic

 Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció)
 Formació de paraules freqüents.
 Ampliació i repàs de col·locacions bàsiques. - Combinaciones de palabras : e.g. go dancing, play the guitar, 

browse the web, send messages, ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, get married, score
a goal

 Cognats i falsos cognats.
 Expressions idiomàtiques bàsiques més habituals.
 Ampliació del vocabulari de 1er ESO:

 Identificació personal
 Vivenda, llar i entorn
 Activitats de la vida diària
 Família i amics
 Treball i ocupacions
 Temps lliure, oci i esport
 Viatges i vacacions
 Salut i cures físiques
 Educació i estudi
 Compres i activitats comercials
 Alimentació i restauració
 Transport
 Llengua i comunicació. Metallenguatge
 Medi ambient, clima i entorn natural
 Tecnologies de la informació i de la comunicació
 Llenguatge d’aula
 Llenguatge literari

 Lèxic del llibre Together 2 (E. Oxford)
 PR2: Lèxic bàsic sobre l'àmbit lingüístic i social (art, history, geography, etc.) i l'àmbit científic (maths, 

science, technology) Lèxic del llibre Together 2 Essentials (OUP)

C. Fonètica
 Identificació  i  pronunciació  de  les  lletres  de  l'alfabet;  discriminació  de  sons;  identificació  de  fonemes

d'especial dificultat. Pràctica de fonemes d'especial dificultat; identificació de símbols fonètics.
 Reconeixement i pronunciació dels sons /s/, /z/, /iz/ al final de les paraules; la terminació –ed /d/, /t/,/id/ la

terminació-ing
 Identificació i articulació d’un repertori més ampli de sons vocàlics (p. ex. /ʌ/ de cut  i /æ/ de cat); so vocàlic

schwa en posició àtona /ə/; identificació i articulació de sons consonàntics bàsics (p. ex. terminació -ed en
past simple) i de grups consonàntics d’especial dificultat (p. ex. paraules que comencen per sp-); comparació
amb els sons d’altres llengües conegudes.

 Reconeixement i articulació de patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació de paraules i frases per a les
funcions comunicatives del nivell.

 Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat  connected speech: enllaços,  assimilació, fusió i elisió
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bàsics.

3r ESO i  PMAR 3r ESO -

Blocs 1 i 2  Comprensió i Producció de textos orals: expressió i interacció

• Comprensió d’instruccions en contextos reals i simulats.
• Escolta i comprensió d’informació general i específica de missatges cara a cara sobre temes concrets i cone-

guts, amb un grau creixent de dificultat.
• Escolta i comprensió de missatges senzills emesos pels mitjans audiovisuals.
• Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: anticipació del contingut a través del context verbal i no

verbal i dels coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de la intenció
del parlant.

• Producció oral de descripcions, narracions i explicacions breus sobre esdeveniments, experiències i coneixe-
ments diversos.

• Participació en conversacions i simulacions sobre temes quotidians i d’interés personal amb diversos fins co-
municatius, mantenint l’equilibri entre la correcció formal i la fluïdesa.

• Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació en l’aula.
• Ús progressivament autònom de les convencions més habituals i pròpies de la conversació en activitats de co-

municació reals i simulades.
• Ús progressivament autònom d’estratègies de comunicació per a resoldre les dificultats sorgides durant la in-

teracció.

Blocs 3 i 4. Comprensió i producció de textos escrits: expressió i interacció

• Identificació del contingut d’un text escrit amb el suport d’elements verbals i no verbals.
• Comprensió de la informació general i específica de textos, en suport paper i digital, autèntics o adaptats, 

sobre temes quotidians d’interés general i relacionats amb continguts d’altres matèries del currículum, per 
mitjà de la realització de tasques específiques.

• Lectura autònoma de textos relacionats amb els seus interessos.
• Ús de fonts distintes, en suport de paper, digital o multimèdia, per a obtindre informació a fi de realitzar 

activitats individuals o en grup.
• Ús de diferents estratègies de lectura, amb ajuda d’elements textuals i no textuals: context, diccionaris o 

aplicació de coneixements formals sobre formació de paraules per a inferir significats, etc.
• Producció guiada de textos senzills i estructurats, amb alguns elements de cohesió per a marcar amb claredat 

la relació entre idees. Utilització d’estratègies bàsiques en el procés de composició escrita (planificació, 
contextualització i revisió).

• Reflexió sobre el procés d’escriptura amb especial atenció a la revisió d’esborranys.
• Ús progressivament autònom del registre apropiat al lector a qui va dirigit el text (formal i informal).
• Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de correspondència postal o utilitzant 

mitjans informàtics.
• Ús adequat de l’ortografia i dels diferents signes de puntuació i valoració de la seua importància en les 

comunicacions escrites.
• Reconeixement i us dels signes de puntuació (full stop, comma, question mark, exclamation mark, inverted

commas) i de les lletres majúscules
• Identificació d'Identificació d'acrònims i abreviatures freqüents (i.i., i.g., a. m., p. m.)
• Comprensió i us de llenguatge digital bàsic (i.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emotico-

nes freqüents)
• Comprensió i us de símbols especials (i.g. &, £, $, €)
• Maneig de processadors de text i diccionaris per a resoldre dubtes ortogràfics en textos digitals
• Interés per la presentació cuidada dels textos escrits, en suport de paper i digital.

Blocs 1- 4. Coneixement de la llengua

A. Estructures morfosintàctiques i discursives

• Expressió de l'entitat:  substantius comptables, incomptables, col·lectius i compostos; pronoms personals, re-
flexius/emfàtics, recíprocs i de relatiu; articles; adjectius demostratius.

• Expressió de l'existència: (p. ex. there will be/has been).

• Expressió de la qualitat: (p. ex. good at maths, rather tired, tall enough).

• Expressió de la quantitat: plurals regulars i irregulars; nombres cardinals i ordinals; adverbis de quantitat (p. 
ex. all (the), most, neither, none).
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• Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (easily, hard, by post).

• L’afirmació: oracions afirmatives; tags.

• La negació: oracions negatives amb not, never, no + noun (p. ex. no problem, nobody, nothing); negative 
tags.

• La interrogació: preguntes (Wh- questions p. ex. Who is he playing with?; Aux. Questions; tags).

• L'exclamació: (What + (Adj. +) noun, p. ex. What a wonderful holiday!; How + Adj., p. ex. How interesting!;  
expressions (p. ex. Well, that is a surprise!).

• Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple and continuous, present 
perfect, past perfect); futur (going to, will, present simple and continuous + Adv.); veu passiva amb temps 
simples (present and past simple).

• Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect, and future continu-
ous);  habitual (simple tenses + Adv. p. ex. usually, used to); incoatiu (start –ing); terminatiu (stop –ing).

• Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (can, be able); possibilitat/probabilitat 
(may, might, perhaps); necessitat (must,need, have (got) to); obligació (have (got) to, must, imperative); pro-
hibició (p. ex. don’t, can’t, mustn’t); permís (could, allow); intenció (going to, present continuous); consell (p. 
ex. should/ought to).

• Expressió de les relacions temporals: puntuals (p. ex. five to (ten)); divisions (p. ex. century, season), indica-
cions de temps (p. ex. ago, early, late); duració (e.g. from…to, during, until, since); anterioritat (p. ex. alre-
ady, (not) yet); posterioritat (p. ex.  afterwards, later); seqüenciació (p. ex. first, then, next, last); simultaneïtat
(p. ex. while, as); freqüència (p. ex. often, usually).

• Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc; posició; distància; moviment; direcció; 
procedència i destinació.

• Expressió de relacions lògiques: conjunció (p. ex. and, too, also); disjunció (p. ex. or); oposició (p. ex. but, 
however); causa (p. ex. because (of), due to); finalitat (p. ex. to- infinitive, for); comparació (p. ex. as/not so 
Adj. As, more comfortable/quickly (than), the fastest); resultat (p. ex. so, therefore); condició (p. ex. if, un-
less); estil indirecte (reported information, offers, suggestions and commands).

B. Lèxic

• Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (producció)
• Formació de paraules freqüents.
• Processos de formació de paraules: Afixació: Prefixos i sufixos per a substantius, verbs i adjectius; famílies

lèxiques
• Conversió: i.g. email (n)- to email (v); text(n) - to text (v); damage (n) - to damage (v); rescue (n)-to rescue(v)
• Composició: i.g. web + site = website; skateboard; tennis racket; hisse-skates
• Sinònims i antònims
• Falsos amics (i.g. sympathetic, library, carpet, exit, success)
• Verbs amb partícula d'ús freqüent (i.g. get up, look for, clean up, hang out, put out, turn on/off, grow up)
• Ampliació i repàs de col·locacions bàsiques i.g. have a shower, go abroad, go shopping, get in shape, make 

friends, do a test, catch a train, miss a flight, rob a bank, lose control, etc.
• Cognats i falsos cognats.
• Expressions idiomàtiques bàsiques més habituals.
• Ampliació del vocabulari usual per als temes següents: Identificació personal, Vivenda, llar i entorn
• Activitats de la vida diària. Família i amics.Treball i ocupacions.Temps lliure, oci i esport. Viatges i vacacions
• Salut i cures físiques. Educació i estudi. Compres i activitats comercials.
• Alimentació i restauració. Transport. Llengua i comunicació. Metallenguatge
• Medi ambient, clima i entorn natural. Tecnologies de la informació i de la comunicació,
• Llenguatge d’aula. Llenguatge literari
• Patrons gràfics i convencions ortogràfiques i la seua relació amb les intencions comunicatives.
• Regles ortogràfiques bàsiques, puntuació, convencions tipogràfiques, abreviatures, símbols d’ús comú, con-

vencions ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport electrònic: netiqueta.
• Lèxic del llibre Together 3 (OUP)
• PMAR: Lèxic bàsic sobre l'àmbit lingüístic i social (art, history, geography, etc.) i l'àmbit científic (maths, 

science, technology) Lèxic del llibre Together 3 Essential Practice (OUP)

C. Fonètica

• Identificació i pronunciació de les lletres de l'alfabet; discriminació de sons; identificació de fonemes d'espe-
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cial dificultat. Pràctica de fonemes d'especial dificultat; identificació de símbols fonètics.
• Reconeixement i pronunciació dels sons /s/, /z/, /iz/ al final de les paraules; la terminació –ed /d/, /t/,/id/ la

terminació-ing
• Identificació i articulació de sons vocàlics d’ús freqüent i menys freqüent que presenten més dificultat (p.

ex. /ɑː/ de heart  i /ɜː/ de hurt); identificació i articulació de sons consonàntics per a millorar la comprensió (p.
ex. /b/ de berry i /v/ de very); grups consonàntics d’especial dificultat (p. ex. crisps, guests); pronunciacions
alternatives.

• Reconeixement i articulació progressius de patrons de ritme, entonació i accentuació de paraules i frases per a
les funcions comunicatives del nivell.

• Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat connected speech: enllaços, assimilació, fusió i elisió.

4t ESO  i PR4

Blocs 1 i 2  Comprensió i Producció de textos orals: expressió i interacció

• Comprensió del significat general i específic de textos orals sobre temes coneguts presentats de forma clara i
organitzada.

• Desenrotllament de les estratègies comunicatives en la interacció per a millorar la fluïdesa en la
• comunicació interpersonal.
• Comprensió general i de les dades més rellevants de programes emesos pels mitjans audiovisuals amb llen-

guatge clar i senzill.
• Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: ús del context verbal i no verbal i dels coneixements

previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de l’actitud i intenció del parlant.
• Producció oral de descripcions, narracions i explicacions sobre experiències, esdeveniments i continguts di-

versos, tenint en compte els elements de cohesió i coherència.
• Valoració de la correcció formal en la producció de missatges orals.
• Participació en conversacions i simulacions sobre temes quotidians i d’interés personal amb diversos fins co-

municatius, mostrant respecte cap als errors i dificultats que puguen tindre els altres.
• Ocupació de respostes espontànies i precises a situacions de comunicació en l’aula.
• Ús de convencions pròpies de la conversació en activitats de comunicació reals i simulades: torn de paraula,

canvi de tema, etc.
• Ús autònom d’estratègies de comunicació per a iniciar, mantindre i acabar la interacció.

Blocs 3 i 4. Comprensió i producció de textos escrits: expressió i interacció

• Identificació del tema d’un text escrit amb el suport contextual que este continga.
• Identificació de la intenció de l’emissor del missatge.
• Inferència de significats i informacions desconegudes, per mitjà de la interpretació d’elements lingüístics i no

lingüístics.
• Comprensió general i específica de diversos textos, en suport paper i digital, d’interés general o referits a con-

tinguts d’altres matèries del currículum.
• Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els seus interessos.
• Obtenció d’informació a partir de distintes fonts, en suport paper, digital o multimèdia, per a la realització de

tasques específiques.
• Consolidació d’estratègies de lectura ja utilitzades.
• Composició de textos diversos, amb lèxic adequat al tema i al context, amb els elements necessaris de cohesi-

ó per a marcar amb claredat la relació entre idees i utilitzar amb autonomia estratègies bàsiques en el procés
de composició escrita (planificació, contextualització i revisió).

• Ús, amb una certa autonomia, del registre apropiat al lector a qui va adreçat el text (formal i informal)
• Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de correspondència postal o utilitzant

mitjans informàtics.
• Ús adequat de l’ortografia i dels diferents signes de puntuació i valoració de la seua importància en les 

comunicacions escrites.
• Reconeixement i us dels signes de puntuació (full stop, comma, question mark, exclamation
mark, inverted commas) i de les lletres majúscules
• Identificació d'Identificació d'acrònims i abreviatures freqüents (i.i., i.g., a. m., p. m.)
• Comprensió i us de llenguatge digital bàsic (i.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf,
#hashtag, emoticones freqüents)
• Comprensió i us de símbols especials (i.g. &, £, $, €)
• Maneig de processadors de text i diccionaris per a resoldre dubtes ortogràfics en textos 
digitals

• Interés per la presentació cuidada dels textos escrits, en suport paper i digital.

Blocs 1- 4. Coneixement de la llengua

Pàgina 17 de 87



A. Estructures morfosintàctiques i discursives

• Expressió de l'entitat:  substantius comptables, incomptables, col·lectius i compostos; pronoms personals, re-
flexius/emfàtics, recíprocs, one(s) i de relatiu; articles; adjectius demostratius.

• Expressió de l'existència: (p. ex. there could be).
• Expressió de la qualitat: (p. ex. pretty good, much too expensive).
• Expressió de la quantitat: plurals regulars i irregulars; nombres cardinals i ordinals; adverbis de quantitat (p.

ex. lots/plenty (of), several).
• Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (carefully, in a hurry).
• L’afirmació: oracions afirmatives; tags; me too, think/hope so.
• La negació: oracions negatives amb not, never, no + noun (p. ex. no chance, nobody, nothing); negative tag;

me neither.
• La interrogació: preguntes (Wh- questions p. ex. What is the book about?;  Aux. Questions; preguntes indi-

rectes (p. ex. Do you know where she lives?; tags).
• L'exclamació: (What + (Adj. +) noun, p. ex. What beautiful horses!; How + Adj., p. ex. How very nice!;  ex-

pressions (p. ex. Hey, that’s my bike!).
• Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple and continuous, present

perfect, past perfect); futur (going to, will, present simple and continuous + Adv.); veu passiva amb temps
simples i temps perfectes (p. ex.  A new president has been elected).

• Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect, and future continu-
ous);  habitual (simple tenses + Adv. p. ex. every Sunday morning, used to, would); incoatiu (be about to);
terminatiu (stop –ing).

• Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (can, be able); possibilitat/probabilitat
(may, might, perhaps); necessitat (must,need, have (got) to);

• obligació (have (got) to,  must,  imperative);  prohibició (p.  ex.  don’t,  can’t, mustn’t);  permís (may, could,
allow); intenció (going to, present continuous, intend to); consell (p. ex. should/ought to, had better); veu pas-
siva amb modals (p. ex. That message must be sent inmediately).

• Expressió de les relacions temporals: puntuals (p. ex. at midnight); divisions (p. ex. term), indicacions de
temps (p. ex. ago, early, late); duració (e.g. from…to, during, until, since); anterioritat (p. ex. already, (not)
yet); posterioritat (p. ex.  afterwards, later); seqüenciació (p. ex. first, after that, finally); simultaneïtat (p. ex.
just, when); freqüència (p. ex. twice/four times a week, daily).

• Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc; posició; distància; moviment; direcció;
procedència i destinació.

• Expressió  de  relacions  lògiques:  conjunció  (p.  ex.  not  only…but  also;  both…and);  disjunció  (p.  ex.
either...or); oposició/concessió (p. ex. (even) though/although, despite/in spite of); causa (p. ex. because (of),
due to, as); finalitat (p. ex. to- infinitive, for); comparació (p. ex.  twice as, not so Adj, not as (much/many) …
as, less/more + Adj./Adv. (than), better and better, the highest in the world); resultat (p. ex. so, therefore, so/
such...that); condició (p. ex. if, unless); estil indirecte (reported information, offers, suggestions and com-
mands).

B. Lèxic

• Lèxic, expressions i modismes d’ús freqüent (recepció)
• Col·loquialismes freqüents.
• Formació de paraules.
• Ampliació de col·locacions més complexes.
• Cognats i falsos cognats.
• Expressions idiomàtiques més específiques.

• Identificació de sinònims, antònims, false friends, i de paraules amb prefixos i sufixos més habituals.
• Ampliació del vocabulari de la llengua estrangera.
• Ampliació del vocabulari usual per als temes següents: Identificació personal, Vivenda, llar i entorn
• Activitats de la vida diària. Família i amics.Treball i ocupacions.Temps lliure, oci i esport. Viatges i vacacions
• Salut i cures físiques. Educació i estudi. Compres i activitats comercials.
• Alimentació i restauració. Transport. Llengua i comunicació. Metallenguatge
• Medi ambient, clima i entorn natural. Tecnologies de la informació i de la comunicació,
• Llenguatge d’aula. Llenguatge literari
• Patrons gràfics i convencions ortogràfiques i la seua relació amb les intencions comunicatives.
• Regles ortogràfiques bàsiques, puntuació, convencions tipogràfiques, abreviatures, símbols d’ús comú, con-

vencions ortogràfiques més habituals en la redacció de textos en suport electrònic: n’etiqueta.
• Lèxic del llibre Together 4 (OUP)
• 4t Reforç : Lèxic bàsic sobre l'àmbit lingüístic i social (art, history, geography, etc.) i l'àmbit científic (maths,

science, technology) Lèxic del llibre Together 3 Essentials (OUP)
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C. Fonètica

• Identificació i pronunciació de les lletres de l'alfabet; discriminació de sons; identificació de fonemes d'espe-
cial dificultat. Pràctica de fonemes d'especial dificultat; identificació de símbols fonètics.

• Reconeixement i pronunciació dels sons /s/, /z/, /iz/ al final de les paraules; la terminació –ed /d/, /t/,/id/ la
terminació-ing

• Identificació i articulació de sons vocàlics i la seua consolidació; identificació i articulació de sons consonàn-
tics que presenten més dificultat (p. ex. /ʒ/ de leisure, pleasure); grups consonàntics d’especial dificultat; pro-
nunciacions alternatives.

• Reconeixement i articulació de patrons més complexos de ritme, entonació i accentuació de paraules i frases
per a les funcions comunicatives del nivell.

• Fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat connected speech: enllaços, assimilació, fusió i elisió

1st  i  2n Batxiller

Es destaca el caràcter cíclic i acumulatiu dels continguts, atenent a la metodologia pròpia d’esta matèria. Els quatre
primers es corresponen amb les quatre activitats de llengua que constituïxen l’eix de les ensenyances de les llengües
estrangeres com proposa el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL): el bloc 1 és la compren-
sió de textos orals; el bloc 2, la producció de textos orals: expressió i interacció; el bloc 3, la comprensió de textos es -
crits i el bloc 4, la producció de textos escrits: expressió i interacció. El valor curricular de cada un els de les quatre
blocs lingüístics és exactament el mateix. A estos blocs específics de llengua se li suma un quint bloc dedicat als ele-
ments transversals.
Cada bloc de contingut, al seu torn, està compost per sis apartats: les estratègies, els aspectes socioculturals i sociolin-
güístics, les funcions comunicatives, el lèxic, les expressions i modismes d’ús freqüent.

Els continguts per a les estructures morfosintàctiques, lèxiques, discursives i per als patrons sonors, accentuals, rítmics
i d’entonació i la seua relació amb les intencions comunicatives es desenrotllen en el bloc 1: Coneixement de la llen-
gua.

Bloc 1 i 2. Comprensió i producció de textos orals: expressió i interacció

Habilitats i estratègies de comprensió i producció:
• Comprensió i producció oral de de missatges diversos (descripcions, presentacions, xarrades, notícies, anun-

cis,  documentals,  entrevistes,  converses telefòniques,  …)sobre temes relacionats amb l'actualitat, amb els
seus estudis o amb aspectes socioculturals, emesos en la comunicació cara a cara o per mitjans audiovisuals
(ràdio, televisió, videos web, …)

• Interpretació dels missatges: Identificació de la idea principal i les secundàries; distinció entre dades, opini -
ons i arguments; reconeixement de la intenció del parlant, trets d'humor eironía, implícits diversos, etc.

• Participació espontània en situacions de comunicació en l'aula, i en debats o converses sobre temes variats

• Utilització d'estratègies de comprensió i comunicació :
• Activació de coneixements previs sobre el tema i el tipus de tasca
• Identificació del tipus de text, adaptant la comprensió al mateix
• Distinció de tipus de comprensió (informació general, específica i detallada; implicacions)
• Anticipació del contingut general del que s'escolta amb suport d'elements verbals i no verbals
• Reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió de paraules clau o informació nova
• Deducció de significats no explícits a partir del context
• Estratègies per a resoldre tasques concretes: Lectura acurada de totes les opcions abans d'escoltar, identifica-

ció de participants, presa de notes mentre s'escolta, etc.
• Predisposició a entendre la idea general d'un text, sense necessitat d'entendre tots i cadascun dels seus ele-

ments.
• Concebre el missatge amb claredat, distingint la seua idea o idees principals i la seua estructura bàsica.
• Usar adequadament recursos digitals o bibliogràfics per a fer monòlegs, diàlegs o presentacions en equip
• Adequar el text al destinatari, context i canal, aplicant el registre i l'estructura de discurs adequats a cada cas.
• Recolzar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs (i.g. fórmules i expressions ja apreses)
• Expressar el missatge amb claredat, coherència, estructurant-ho adequadament i ajustant-se als models i fór-

mules de cada tipus de text (i.g. entrevista, descripció, narració, opinió,dramatització)
• Reajustar la tasca o el missatge a les seues possibilitats, després de valorar les dificultats i els recursos dispo-

nibles
• Reflexionar i aplicar estratègies d'acte-correcció i autoavaluació per a millorar l'expressió oral; reconèixer

l'error com a part del procés d'aprenentatge
• Compensar les manques lingüístiques mitjançant procediments lingüístics, paralingüísticos i paratextuales:

a) Lingüístics: Utilitzar paraules de significat semblant; definir o parafrasejar un terme o expressió

Pàgina 19 de 87



b) Paralingüísticos i paratextuales:
• Demanar ajuda, aclariments (estratègia cooperativa); assenyalar objectes o imatges, usar deícticos o realitzar

accions que aclarisquen el significat
• Usar llenguatge corporal culturalment pertinent (i.g. gestos, expressions facials, postures, contacte visual o

corporal, proxémica)
• Usar sons extralingüísticos i qualitats prosódicas convencionals (i.g. intensitat de veu, to, volum, riures, pau-

ses)
• Ser conscients de les conseqüències pragmàtiques d'aquestes estratègies en la interpretació del missatge.

Aspectes socioculturals i sociolingüístics:
• Convencions socials, normes de cortesia i registres lingüístics (formal, informal, especialitzat)
• Costums, tradicions (similituds i diferències significatives que prevalen entre parlants de la llengua estrangera

i de la pròpia)
• Valors, creences i actituds; actitud crítica cap a pre-conceptes i estereotips; respecte cap a altres formes de 

pensar
• Llenguatge no verbal
• Valoració de la llengua estrangera com a instrument d'informació, comunicació i enteniment entre cultures
• Interès per establir contactes amb parlants d'altres llengües

Funciones comunicatives:
• Gestió de relacions socials en l'àmbit personal, públic, acadèmic i professional
• Descripció clara i detallada de persones, objectes, llocs, activitats, fenòmens, experiències, processos i proce-

diments
• Descripció/comparació de fotos i il·lustracions
• Narració de fets passats i recents; descripció d'estats i situacions presents; expressió de plans, intencions i pre-

diccions en el futur.
• Intercanvi d'informació, indicacions, instruccions, opinions, creences i punts de vista, consells, avisos i adver-

timents
• Expressió de diversos tipus de modalitat (actitud del parlant cap al que succeeix):

• Certesa, dubte, probabilitat i possibilitat
• Voluntat, intenció, decisió, promesa, capacitat, permís, prohibició, obligació i necessitat
• Suggeriments, invitacions, desitjos, condicions i hipòtesis.

• Expressió d'interès, aprovació, estima, simpatia, satisfacció, esperança, confiança, sorpresa i els seus contra-
ris.

• Establiment i gestió de la comunicació i organització del discurs

Bloc 3 i 4. Comprensió i Producció de textos escrits: expressió i interacció

Habilitats i estratègies de comprensió i producció:

• Comprensió de la informació general i específica de textos autèntics o adaptats: anuncis, instruccions, notíci-
es, articles de premsa, informes, històries, ressenyes de llibres i pel·lícules, correspondència, missatges en fò-
rums web, textos literaris (poemes, relats, comentaris crítics), textos científics (temes relacionats amb altres
disciplines), etc.

• Lectura autònoma de textos extensos i diversos relacionats amb els seus interessos personals, acadèmics i
professionals, adaptats al seu nivell competencial.

• Interpretació dels missatges: Trets propis del codi escrit; identificació de la idea principal i les secundàries;
distinció entre fets i opinions, intenció de l'autor, trets d'humor i ironia, implícits diversos, etc.

• Composició de textos escrits creatius, de certa complexitat (descripcions, narracions de fets reals o imaginats,
instruccions, informes, anuncis, biografies, ressenyes, cartes, correus electrònics, entrades de blog, missatges
per a un fòrum web, assajos d'opinió o argumentació, resums, …) sobre temes d'interès personal, acadèmic o
d'actualitat.

• Utilització d'estratègies de comprensió i producció:
• Activació de coneixements previs sobre el tema i el tipus de tasca
• Predicció d'informació a partir d'elements textuals i no textuals
• Identificació del tipus de text, adaptant la comprensió al mateix
• Distinció de tipus de comprensió (informació general, específica i detallada; implicacions)
• Deducció de significats (explícits i implícits) a partir del context
• Reformulació d'hipòtesi a partir de la comprensió d'elements nous
• Aplicació d'estratègies (localitzar paraules clau en les preguntes i en el text, cercar sinònims, inferir sig-

nificats, traduir, identificar la informació rellevant, etc.) per a resoldre tasques concretes (preguntes ober-
tes; preguntes d'elecció múltiple; vertader/fals; ordenar els paràgrafs d'una història, etc.)

• Ús de recursos digitals o bibliogràfics amb la finalitat de resoldre problemes de comprensió
• Activar i coordinar les pròpies competències generals i comunicatives amb la finalitat de realitzar eficaç-

ment la tasca (repassar què se sap sobre el tema, generar opcions a través de la tècnica‘pluja d'idees’, or-
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ganitzar-les en paràgrafs, revisar un esborrany, etc.)
• Localitzar i usar adequadament recursos lingüístics o temàtics (ús d'un diccionari o gramàtica, recursos

TIC, petició d'ajuda, etc.)
• Recolzar-se en i traure el màxim partit dels coneixements previs (i.g. fórmules i expressions ja apreses)
• Escriure el missatge amb claredat, ajustant-se als models i fórmules de cada tipus de text
• Reajustar la tasca o el missatge a les seues possibilitats, després de valorar les dificultats i els recursos

disponibles
• Reescriure missatges usant construccions equivalents en significat a la informació original
• Interès per cuidar la presentació dels textos escrits
• Reflexionar i aplicar estratègies d'acte-correcció i autoavaluació per a millorar l'expressió escrita; reco-

nèixer l'error com a part del procés d'aprenentatge.

Aspectes socioculturals i sociolingüístics:
Vegeu l'epígraf corresponent als BLOCS 1 i 2.

Funciones comunicatives:
Vegeu l'epígraf corresponent als BLOCS 1 i 2.

Bloc 1-4. Coneixement de la llengua

A. Estructures morfosintàctiques i discursives

1r Batxillerat

• Expressió de l'entitat:  substantius comptables, incomptables, col·lectius i compostos; pronoms personals, re-
flexius/emfàtics, recíprocs, one(s) i de relatiu; articles; adjectius demostratius.

• Expressió de l'existència: (p. ex. there should/must be).
• Expressió de la qualitat: (p. ex. quite nice, terribly sorry, easy to handle).
• Expressió de la quantitat: nombres (p. ex. fractions, decimals); adverbis de quantitat (p. ex. fairly).
• Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (nicely, upside down).
• L’afirmació: oracions afirmatives; tags; so it seems.
• La negació: (p. ex. not bad, not at all, no way).
• La interrogació: preguntes (Wh- questions p. ex. How come?;  Aux. Questions; tags).
• L'exclamació: (What + (Adj. +) noun, p. ex. What a thing to say!; How + Adj., p. ex. How very funny!;  ex -

pressions (p. ex. Wow, this is really cool!).
• Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple and continuous, present

perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous); futur (going to, will, will be –ing, present
simple and continuous + Adv.); veu passiva amb temps simples i temps perfectes; veu passiva introduïda per
it (p. ex. it is rumoured that they will be there tomorrow).

• Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect, and future continu-
ous);  habitual (simple tenses + Adv. p. ex. as a rule, used to, would); incoatiu ((be) set to); terminatiu (quit –
ing).

• Expressió  de  la  modalitat:  factualitat  (oracions  declaratives);  capacitat  (manage);  possibilitat/probabilitat
(possibly, probably); necessitat (want, take); obligació (need, needn’t); prohibició (p. ex. don’t, can’t, mustn’t,
be not supposed to); permís (may, could, allow); intenció (be planning to); consell (p. ex. should/ought to, had
better); veu passiva amb modals (p. ex. they should be allowed to decide for themselves).

• Expressió de les relacions temporals: puntuals (p. ex. this time tomorrow, in ten days); divisions (p. ex. se-
mester), indicacions de temps (p. ex. earlier, later); duració (e.g. all day long, the whole summer); anterioritat
(p. ex. already, (not) yet); posterioritat (p. ex.  afterwards, later (on)); seqüenciació (p. ex. firstly, secondly, fi-
nally); simultaneïtat (p. ex. just, then/as); freqüència (p. ex. quite often, frequently, every other day).

• Expressió de les relacions espacials: preposicions i adverbis de lloc; posició; distància; moviment; direcció;
procedència i destinació.

• Expressió de relacions lògiques: conjunció (p. ex. as well as); disjunció (p. ex. either ... or); oposició/conces-
sió (p. ex. (even) though/although, despite/in spite of); causa (p. ex. because (of), due to, as); finalitat (p. ex.
so that, in order to); comparació [p. ex.  twice as, not so Adj, not as (much/many) … as, less/more + Adj./
Adv. (than), the better of the two, the best ever]; resultat/correlació (p. ex. so, so that, the more…the better);
condició (p. ex. if, unless, in case); estil indirecte (reported information, offers, suggestions, promises, com-
mands, wishes)

2n Batxillerat

• Expressió de l'entitat:  substantius comptables, incomptables, col·lectius i compostos; pronoms personals, re-
flexius/emfàtics, recíprocs, one(s) i de relatiu; articles; adjectius demostratius.

• Expressió de l'existència: (p. ex. there must have been).
• Expressió de la qualitat: (p. ex. bluish, extremely).
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• Expressió de la quantitat: nombres (p. ex. some twenty people, thirty something).
• Expressió del mode: adverbis i expressions de mode (p. ex. thoroughly, inside out, in a mess).
• L’afirmació: oracions afirmatives emfàtiques (p. ex. I do love classic music)
• La negació: (p. ex. nope, never ever, you needn’t).
• La interrogació: preguntes (Wh- questions p. ex. Why on earth did she say that?;  Aux. Questions; tags).
• L'exclamació: (What + (Adj. +) noun, p. ex. What a nuisance (he is)!; How + Adj., p. ex. How very extraordi-

nary!;  expressions (p. ex. Gosh, it is freezing!).
• Expressió del temps: present (present simple and continuous); passat (past simple and continuous, present

perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous); futur (going to, will, will be –ing, will +
perfect tense (simple and continuous), present simpleand continuous + Adv.); veu passiva amb i sense agent;
veu passiva amb construccions complexes (p. ex. The fallen bridge is known to have been designed by a fa-
mous architec).

• Expressió de l’aspecte: puntual (simple tenses); duratiu (present and past simple/perfect, and future continu-
ous);  habitual (simple tenses + Adv., used to, would); incoatiu (start/begin by –ing); terminatiu (cease –ing).

• Expressió de la modalitat: factualitat (oracions declaratives); capacitat (it takes); possibilitat/probabilitat (li -
kely); necessitat (want, take); obligació (need, needn’t); prohibició (p. ex. mustn’t, be not supposed to); per-
mís (may, could, allow); intenció (be thinking of); consell (p. ex. should/ought to, had better); veu passiva
amb modals (p. ex. She needs to be told she ’s beautiful).

• Expressió de les relacions temporals: puntuals (p. ex. back then, within a month, whenever); divisions (p. ex.
fortnight), indicacions de temps (p. ex. earlier, later); duració (e.g. through(out) the winter, over Christmas);
anterioritat (p. ex. already, (not) yet, long/shortly before); posterioritat (p. ex. later (on), long/shortly after);
seqüenciació (p. ex. to begin with, besides, to conclude); simultaneïtat (p. ex. just, then/as); freqüència (p. ex.
rarely, on a weekly basis).

• Expressió  de  les  relacions  espacials:  preposicions  i  adverbis  de  lloc;  posició;  distància;  moviment;
direcció;procedència i destinació.

• Expressió de relacions lògiques: conjunció (p. ex. as well as); disjunció (p. ex. either ... or); oposició/conces-
sió (p. ex. (even) though/although, despite/in spite of); causa (p. ex. because (of), due to, as, since); finalitat
(p. ex. so as to); comparació (p. ex.  far less tiresome, much more convenient, the best by far); resultat/corre-
lació (p. ex. such…that); condició (p. ex. if, unless, in case, supposing); estil indirecte (reported information,
offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).

B. Lèxic

• Lèxic, expressions i modismes menys freqüent i més especialitzat, dins de les pròpies àrees d’interés en els
àmbits personal, públic, acadèmic i ocupacional relatiu a:
• Descripció de persones i objectes.
• Temps i espai.
• Estats, fets i esdeveniments, activitats, procediments i processos.
• Relacions personals, socials, acadèmiques i professionals
• Educació i estudi.
• Treball i emprenedoria.
• Béns i servici.
• Oci i esport.
• Llengua i comunicació intercultural (llenguatge propi dels discurs polítics i les relacions internacionals).
• Ciència i tecnologia.
• Història i cultura.

• Lèxic i expressions per a l’ús poètic, estètic, humorístic i irònic de l’idioma.
• Sinònims.
• Convencions de format, ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació.
• Abreviatures, símbols, sigles i acrònims d’ús freqüent (UNO, EU, CIA, FBI, USA, NASA, VIP, FAQ, PC,

LOL, BFF).
• Lèxic dels llibres Key to Batxillerat 1 and 2 (OUP)

C. Fonètica

• Consolidació i aprofundiment en la identificació i articulació dels sons vocàlics i consonàntics amb un major
grau de correcció; pronunciacions excepcionals i grups consonàntics d’especial dificultat.

• Reconeixement i articulació de patrons més complexos de ritme, entonació i accentuació de paraules i frases
(p. ex. weak forms) per a les funcions comunicatives del nivell.

• Consolidació de los fenòmens suprasegmentals en el llenguatge parlat connected speech: enllaços, assimilaci-
ó, fusió i elisió de major complexitat.

• Pronunciació en els diccionaris i en les fonts en línia.
•
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Bloc 5. Elements transversals a l'assignatura

• Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals.
• Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en xarxes socials,  blogs, wikis, fòrums, bancs de sons, 

pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies virtuals, bases de dades especialitzades o per mitjà de
la sindicació de fonts de continguts (RSS).

• Estratègies de filtratge en la busca de la informació.
• Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.
• Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació.
• Organització de la informació seguint diferents criteris.
• Comunicació
• Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la 

finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies i comprendre les idees alienes.
• Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.
• Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. Servicis de la web social com a 

blogs, wikis, fòrums.
• Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del propi individu i d’altres de les males pràctiques 

com el ciberassetjament.
• Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d'ell.
• Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el grup.
• Creació de continguts digitals
• Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de presentacions multimèdia.
• Tractament de la imatge.
• Producció senzilla d’àudio i vídeo.
• Ferramentes de producció digital en la web.
• Drets d’autor i llicències de publicació.
• Habilitats personals d’autoregulació
• Imaginació i creativitat.
• Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte positiu. Proactivitat.
• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar 

obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
• Procés estructurat de presa de decisions.
• Responsabilitat.
• Pensament alternatiu.
• Pensament causal i conseqüencial.
• Sentit crític.
• Planificació i avaluació de projectes
• Pensament mitjans-fi.
• Pensament alternatiu.
• Estratègies de planificació, organització i gestió de projectes. Selecció de la informació tècnica i recursos ma-

terials.
• Procés estructurat de presa de decisions. Consideració d’oportunitats i riscos.
• Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
• Avaluació de processos i resultats.  
• Valoració de l’error com a oportunitat.
• Habilitats de comunicació.    
• Presa de decisions vocacional.  
• Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’àrea.
• Autoconeixement d’aptituds i interessos.
• Procés estructurat de presa de decisions.
• Habilitats personals d’autoregulació.
• Iniciativa i innovació.
• Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.
• Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar 

obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
• Pensament alternatiu.
• Sentit crític.
• Planificació i avaluació de projectes.    
• Pensament mitjans-fi.
• Estratègies de planificació, organització i gestió.
• Selecció de la informació tècnica i recursos materials.
• Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
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• Avaluació de processos i resultats.  
• Valoració de l’error com a oportunitat.
• Habilitats de comunicació.
• Presa de decisions vocacional.
• Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea.
• Autoconeixement de fortaleses i debilitats.
• Treball cooperatiu
• Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
• Assumpció de distints rols en equips de treball.
• Pensament de perspectiva.
• Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
• Tècniques d’escolta activa.
• Diàleg igualitari.
• Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
• Ús del vocabulari específic de l’assignatura.
• Concepció de l’ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi aprenentatge.
• Llengua i comunicació. Metallenguatge.
• Llenguatge d’aula.

4rt ESO Matèria Opcional: Competència Comunicativa Oral en Anglés

• Comprensió d’instruccions en contextos reals i simulats.
• Escolta i comprensió d’informació general i específica de missatges cara a cara sobre temes concrets i cone-

guts, amb un grau creixent de dificultat.
• Escolta i comprensió de missatges senzills emesos pels mitjans audiovisuals.
• Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: anticipació del contingut a través del context verbal i no

verbal i dels coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de la intenció
del parlant.

• Producció oral de descripcions, narracions i explicacions breus sobre esdeveniments, experiències i coneixe-
ments diversos.

• Participació en conversacions i simulacions sobre temes quotidians i d’interés personal amb diversos fins co-
municatius, mantenint l’equilibri entre la correcció formal i la fluïdesa.

• Ús de respostes espontànies a situacions de comunicació en l’aula.
• Ús progressivament autònom de les convencions més habituals i pròpies de la conversació en activitats de co-

municació reals i simulades.
• Ús progressivament autònom d’estratègies de comunicació per a resoldre les dificultats sorgides durant la in-

teracció

FPB: Comunicació en Llengua Anglesa 1 i 2 (Comunicació i Societat I i II. Codis: 3011 i 3012)

 1r curs de FPB:

1. Comprensió i producció de textos orals bàsics en llengua anglesa:
• Idees principals en telefonades, missatges, ordes i indicacions molt clares.
• Descripció general de persones, llocs, objectes (de l’àmbit professional i del públic).
• Activitats del moment present, passat i del futur: esdeveniments i usos socials.
• Accions pròpies de l’àmbit professional.
• Narració sobre situacions habituals i freqüents del moment present, passat i del futur.
• Lèxic freqüent, expressions i frases senzilles per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes de l’en-

torn personal o professional: activitats d’interés personal, de la vida diària, relacions humanes i socials. Lèxic
freqüent relacionat amb les TIC.

        Recursos gramaticals:
• Temps i formes verbals en present, passat; verbs principals, modals i auxiliars. Significat i valors de les for-

mes verbals.
• Funcions comunicatives associades a situacions habituals i freqüents: demanar i donar informació, expressar

opinions; saludar i respondre a una salutació; dirigir-se a algú; iniciar i tancar un tema, entre d’altres.
• Elements lingüístics fonamentals.
• Marcadors del discurs per a iniciar, ordenar i finalitzar.
• Estructures gramaticals bàsiques.
• Pronunciació de fonemes o grups fònics de caràcter bàsic que presenten més dificultat.
• Ús de registres adequats en les relacions socials. Normes de cortesia de països de parla anglesa en situacions

habituals i freqüents de l’àmbit personal o professional.
• Propietats essencials del text oral: adequació, coherència i cohesió textuals.
• Estratègies fonamentals de comprensió i escolta activa: paraules clau, estratègies per a recordar i utilitzar el
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lèxic.
2. Participació en conversacions en llengua anglesa:

• Estratègies de comprensió i escolta activa per a iniciar, mantindre i acabar la interacció. Estratègies per a
mostrar interés.

3. Elaboració de missatges i textos senzills en llengua anglesa:
• Comprensió de la informació global i la idea principal de textos bàsics quotidians, d’àmbit personal o profes-

sional: cartes, missatges, avisos, instruccions, correus electrònics, informació en Internet, fullets.
• Lèxic freqüent per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes i senzilles de l’àmbit personal o profes-

sional.
• Composició de textos escrits molt breus, senzills i ben estructurats: missatges, correus electrònics, qüestiona-

ris, entre d’altres.
        Recursos gramaticals:

• Temps i formes verbals. Relacions temporals: anterioritat, posterioritat i simultaneïtat. Valors i significats de
les formes verbals.

• Estructures gramaticals bàsiques: oracions simples i compostes (coordinades i juxtaposades); subordinades
substantives, adjectives i adverbials.

• Funcions comunicatives més habituals de l’àmbit personal o professional en mitjans escrits.
• Elements lingüístics fonamentals atenent els tipus de textos, contextos i propòsits comunicatius. Intenció co-

municativa: objectivitat/ subjectivitat; informar, preguntar.
• Propietats bàsiques del text: adequació, coherència i cohesió. Ús de les formes verbals. Marcadors discursius.

Lèxic precís.
• Estratègies i tècniques de compressió lectora: abans de la lectura, durant la lectura i després de la lectura.
• Estratègies de planificació i de correcció. Utilització dels recursos adequats a la situació.

2n curs de FPB:

1. Interpretació i comunicació de textos orals quotidians en llengua anglesa:
• Distinció d’idees principals i secundàries de textos orals breus i senzills, missatges directes i conversacions

telefòniques, presentats de manera clara i organitzada.
• Descripció d’aspectes concrets de persones, relacions socials, llocs, servicis bàsics, objectes i gestions senzi-

lles.
• Experiències de l’àmbit personal, públic i professional: servicis públics, procediments administratius senzills,

entre d’altres.
• Narració d’esdeveniments i experiències del moment present, passat i futur: activitats molt rellevants de l’ac -

tivitat personal i professional.
• Lèxic, frases i expressions per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes de l’àmbit personal i profes-

sional.
• Tipus de textos i la seua estructura: models de comunicacions formals i informals.

 Recursos gramaticals:
• Temps i formes verbals simples i compostes. Formes no personals del verb.
• Funcions comunicatives associades a situacions habituals: expressar actituds; demanar un favor; influir

en l’interlocutor, entre d’altres.
• Elements lingüístics fonamentals.
• Marcadors del discurs: estructuradors, connectors i reformuladors.
• Oracions subordinades d’escassa complexitat.
• Estratègies de comprensió i escolta activa: ús del context verbal i dels coneixements previs del tema
• Pronunciació de fonemes o grups fònics que presenten més dificultat. Patrons d’entonació i ritme més ha-

bituals.
• Ús de registres adequats en les relacions socials. Normes de cortesia de països de parla anglesa en situa-

cions habituals de l’àmbit personal i professional.
2. Interacció en conversacions en llengua anglesa:

• Estratègies d’interacció per a mantindre i seguir una conversació: atendre els aspectes més rellevants i respec-
tar els torns de paraula.

• Ús de frases estandarditzades per a iniciar el discurs, per a evitar silencis o fallades en la comunicació, per a
comprovar la interpretació adequada del missatge i altres.

3. Interpretació i elaboració de missatges escrits en llengua anglesa:
• Informació global i específica de missatges d’escassa dificultat referents a assumptes bàsics quotidians de

l’àmbit personal i professional: cartes comercials i socials, notes, xats, missatges breus en fòrums virtuals.
• Composició de textos escrits breus i ben estructurats: transformació, modificació i expansió de frases. Combi-

nació d’oracions: subordinades substantives i adverbials.
• Lèxic per a entendre’s en transaccions i gestions quotidianes, necessàries, senzilles i concretes de l’àmbit per-

sonal i professional.
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• Terminologia específica de l’àrea professional dels alumnes. Ús de textos característics dels sectors d’activi-
tat.

• Funcions comunicatives associades.
Recursos gramaticals:

• Marcadors del discurs: estructuradors, connectors i reformuladors. Ús dels nexes.
• Ús de les oracions simples i compostes en el llenguatge escrit.
• Estratègies i tècniques de compressió lectora: identificació del tema, inferència de significats pel con-

text.
• Propietats bàsiques del text: coherència i cohesió textual i adequació (registre de llengua, context i situa-

ció).
• Normes socioculturals en les relacions de l’àmbit personal i professional en situacions quotidianes.
• Estratègies de planificació del missatge. Causes dels errors continuats i estratègies per a suplir carències

de vocabulari i estructura.

Anglés Tècnic Grau Mitjà - Codi: CV001  
   -  Atenció a Persones en Situació de Dependència I– (Modalitat  presencial  i  semipresencial)  -Annex IV -
25/03/2015
   -  Jardinería y Floristería I – Annex IV- 22/4/2013
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    a.  Comprensió de missatges orals:
• Missatges professionals del sector i quotidians.

• Missatges directes (en persona, per videoconferència...), telefònics i gravats.

• Coneixent la terminologia específica del sector.

• Sabent extraure la idea principal i idees secundàries.

• Sent conscients dels diferents recursos gramaticals i lingüístics perquè la comunicació siga possible.

b. Interpretació de missatges escrits:

• Comprensió de missatges, textos, articles bàsics professionals i quotidians.

• Suports telemàtics: ax, e-Mail, burofax.

• Terminologia específica del sector.

• Idea principal i idees secundàries.

• Recursos gramaticals: Temps verbals, preposicions, adverbis, locucions preposicionals i adverbials,

ús de la veu passiva, oracions de relatiu, estil indirecte, i altres.

• Relacions temporals: anterioritat, posterioritat, simultaneïtat.

     c.  Producció de missatges orals:

• Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals.

• Terminologia específica del sector.

• Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

• Manteniment i seguiment del discurs oral: Suport, demostració d'enteniment, petició d'aclariment, i altres.

• Entonació com recurs de cohesió del text oral. Emissió de textos escrits:

• Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians.

• Adequació del text al context comunicatiu. Registre.

• Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.

• Ús dels signes de puntuació.

• Coherència en el desenvolupament del text.

d.  Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de lengua anglesa:

• Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

• Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un 

              comportament socioprofessional amb la finalitat de projectar una bona imatge de l'empresa.

e.   Conocimiento y uso de las TIC:

• Búsqueda de información específica en diversas fuentes relacionada con la actividad profesional o con las

características  propias  de la  lengua inglesa para la  elaboración de textos  orales  y escritos  formalmente

adecuados y ajustados al propósito comunicativo.

• Utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección, generación, presentación y

comunicación de documentación.

f.   Morfosintaxi:

• Be, have got, verbs copulatius i predicatius.

• There is/are

• Subject and object pronouns.

• Articles i altres determinants (possessius, indefinits i quantificadors...)

• Saxon genitive

• Temps verbals: Present simple i Continu, Passat simple i Continu, There was/were . Present perfect.
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Anglés Tècnic Grau Mitjà – Codi: CV002
Atenció a Persones en Situació de Dependència II- (Modalitat presencial i semipresencial)
Annex IV - 25/03/2015

 a.  Missatges orals senzills en anglés en situacions pròpies del sector:
• Recursos,  estructures  lingüístiques  i  lèxic  bàsic  sobre:  presentació  de  persones,  salutacions  i  comiats,

tractaments  de  cortesia,  identificació dels  interlocutors,  gestió  de cites,  visites,  justificació  de  retards  o

absències, allotjaments, mitjans de transport, horaris, actes culturals i anàlegs.

• Recepció i transmissió de missatges de forma: presencial, telefònica o telemàtica.

• Sol·licituds i peticions d’informació.

• Convencions  i  pautes  de  cortesia  en  les  relacions  professionals:  horaris,  festes  locals  i  professionals  i

adequació al llenguatge no verbal.

• Estils comunicatius formals i informals: la recepció i relació amb el client.

b.   Conversació bàsica en llengua anglesa en l’àmbit de l’atenció al client.

• Recursos, estructures lingüístiques i lèxic bàsic relacionats amb la contractació, l’atenció al client, queixes i

reclamacions: documents bàsics. Formulació de disculpes en situacions delicades.

• Planificació d’agendes: concertació, ajornament i anul·lació de cites.

• Presentació  de  productes/servicis:  característiques  de  productes/  servicis,  mesures,  quantitats,  servicis  i

valors afegits, condicions de pagament, etc.

• Convencions i pautes de cortesia,  relacions i pautes professionals,  usades en l’atenció al client, extern i

intern.

c.  Ompliment de documentació administrativa i comercial en anglés.

• Interpretació de les condicions d’un contracte de compravenda.

• Ompliment  de  documentació  comercial  bàsica:  propostes  de  comanda,  albarans,  factures  proforma,

factures, documents de transport, documents de pagament o altres.

• Recursos, estructures lingüístiques i lèxic bàsic relacionats amb la gestió de comandes, contractació,

intenció i preferència de compra, devolucions i descomptes.

d. Redacció de documentació relacionada amb la gestió laboral en anglés.

• Recursos,  estructures  lingüístiques  i  lèxic  bàsic  relacionats  amb l’àmbit  laboral:  currículum en  distints

models. Borses de treball. Ofertes d’ocupació. Cartes de presentació.

• La  selecció  i  contractació  del  personal:  contractes  de  treball.  Cartes  de  citació,  admissió  i  rebuig  en

processos de selecció.

• L’organització de l’empresa: llocs de treball i funcions.

e. Interpretació de textos amb ferramentes bàsiques de suport (TIC).

• Ús de  diccionaris  temàtics,  correctors  ortogràfics,  programes  de  traducció  automàtics  aplicats  a  textos
relacionats amb:

• La cultura d’empresa i objectius: distints enfocaments.
• Articles de premsa específics del sector.
• Descripció i comparació de gràfics i estadística. Compressió dels indicadors econòmics més habituals.
• Agenda. Documentació per a l’organització de cites, trobades i reunions. Organització de les tasques diàries.
• Consulta de pàgines webs amb continguts econòmics en anglés amb informació rellevant per a l’empresa.

f.  Morfosintaxi:

• Repàs dels temps verbals: Be, have got, verbs copulatius i predicatius. Present simple i Continu, Passat
simple i Continu,

• Temps Verbals: Pretèrit Perfet Simple. Futur amb la forma“going to” i “will”
• First Conditional
• Adjectius i Adverbis; modifiers (quite, not very..); too i enough
• Article i altres determinants (possessius, indefinits i quantificadors...
• Modals: offers, requests, advice.
• Modals: Must, mustn’t, have to, don’t have to
• Ordre dels elements de l'oració.
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• Connectors: because, so, to, when, while, but, however, as...as.
• Verb structures: want, like, need, don't mind..
• Introducció a la veu passiva, l’estil indirecte i les oracions de relatiu

g.  Vocabulari: 

• Countries and nationalities
• Daily routines / Traditions
• Independent living movement
• Aid products
• On death and dying
• Travelling / Tourism and leisure
• Mental health
• First aid

Anglés Tècnic I - Grau Superior – (Codi: CV003 )
Educaciò Infantil I- (Modalitat presencial i semipresencial) Annex IV - 29/07/2009

a.  Anàlisi de missatges orals:

• Comprensió de missatges professionals i quotidians.

• Missatges directes, telefònics, radiofònics, gravats.

• Terminologia específica del sector de l'educació infantil.

• Idees principals i secundàries.

• Diferents accents de llengua oral.

b. Interpretació de missatges escrits:

• Comprensió de missatges, textos, articles bàsics professionals i quotidians.

• Suports telemàtics: fax, correu electrònic, burofax

• Terminologia específica del sector de l'educació infantil. False friends.

• Idees principals i idees secundàries.

c. Producció de missatges orals:

      1. Missatges orals:

• Registres utilitzats en l’emissió de missatges orals.
• Terminologia específica del sector de l'educació infantil. False friends.

• Fonètica. Sons i fonemes vocàlics i les seues combinacions i sons, i fonemes consonàntics i les

seues agrupacions.

• Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

 2. Manteniment i seguiment del discurs oral:
• Presa, manteniment i cessió del torn de paraula.

• Suport, demostració d’enteniment, petició d’aclariment, etc.
• Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d’entonació.

    d) Emissió de textos escrits:
• Expressió  i  ompliment  de  missatges  i  textos  professionals  i  quotidians:Currículum  i  suports

telemàtics: fax, correu electrònic, burofax.
• Terminologia específica del sector de l'educació infantil.

• Idea principal i secundàries.

• Coherència textual: Adequació del text al context comunicatiu.

• Tipus i format de text.

• Varietat de llengua. Registre.

• Selecció lèxica, d’estructures sintàctiques i de contingut rellevant.

• Inici del discurs i introducció del tema. Desenrotllament i expansió: exemplificació, 

              conclusió i resum del discurs.

• Ús dels signes de puntuació.
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e)  Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.
• Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

• Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional a fi
de projectar una bona imatge de l’empresa.

• Reconeixement de la llengua estrangera per a aprofundir en coneixements que resulten d'interès al llarg de la
vida personal i professional.

• Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l’ interlocutor i la intenció dels interlocutors.
 f)  Morfosintaxi:

• Temps verbals: Present simple i Continu, Passat simple i Continu, Pretèrit Perfet Simple, Plusquamperfet,
 Futur amb la forma will/be going to + V . Verbs modals..

• Oracions Condicionals (tipus 1 i 2). I wish + passat simple o perfecte, I wish + would, If only.
• Oracions de relatiu, estil indirecte,

• Veu passiva
• Adverbis i frases adverbials: tipus i posició

• Ordre dels elements de l'oració
• Phrasal verbs i Prepositional Verbs

• Ús de l'article i altres determinants.
          g)  Vocabulari:

  g.  Vocabulari específic educació infantil:

• Subjects Early Years Education

• Staff. Facilities. The classroom and the playground.

• Baby items. Baby care. Baby clothing.

• Adjectives. Special needs.

• Symptoms. Health problems. Childhood diseases.

• Meals. Food. The healthy eating plate.

Anglés Tècnic II - Grau Superior ( Codi: CV004)
 Educació Infantil II- (Modalitat presencial i semipresencial) Annex IV - 29/07/2009
 Animació Sociocultural i Turística II- Annex IV -18/09/2017

 a)  Missatges orals en anglés en situacions pròpies del sector:

• Recursos, estructures lingüístiques, lèxic bàsic i aspectes fonològics sobre: presentació de persones,

salutacions i acomiadaments, tractaments de cortesia, identificació dels interlocutors, gestió de cites, visites,

justificació de retards o absències, allotjaments, mitjans de transports, horaris, actes culturals i anàlegs.

• Recepció i transmissió de missatges de forma: presencial, telefònica o telemàtica. – Sol·licituds i

peticions d’informació.

• Convencions i pautes de cortesia en les relacions professionals: horaris, festes locals i professionals i

adequació al llenguatge no verbal.

• Estils comunicatius formals i informals: la recepció i relació amb el client.

b)  Conversació en llengua anglesa en l’àmbit de l’atenció al client: 

• Recursos,  estructures  lingüístiques,  lèxic  i  aspectes  fonològics  relacionats  amb  la  contractació,

l’atenció al client, queixes i reclamacions: documents bàsics. Formulació de disculpes en situacions delicades.

• Planificació d’agendes: concert, ajornament i anul·lació de cites.

• Presentació  de  productes/servicis:  característiques  de  productes/  servicis,  mesures,  quantitats,

servicis i valors afegits, condicions de pagament, etc.

• Convencions i  pautes  de  cortesia,  relacions  i  pautes  professionals,  usades en l’atenció  al  client,

extern i intern. 

c)  Ompliment de documentació administrativa i comercial en anglés:

• Interpretació de les condicions d’un contracte de compravenda.

• Ompliment de documentació comercial bàsica: propostes de comanda, albarans, factures proforma,
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factures, documents de transport, documents de pagament o altres.

• Recursos, estructures lingüístiques, i lèxic bàsic relacionats amb la gestió de comandes, contractació,

intenció i preferència de compra, devolucions i descomptes.

d)  Redacció de documentació relacionada amb la gestió laboral en llengua anglesa:

• Recursos,  estructures  lingüístiques,  i  lèxic  bàsic  relacionats  amb  l’àmbit  laboral:  currículum en

distints models. Bosses d’ocupació. Ofertes d’ocupació. Cartes de presentació.

• La selecció i contractació del personal: contractes de treball. Cartes de citació, admissió i rebuig en

processos de selecció.

• L’organització de l’empresa: llocs de treball i funcions.

e)  Interpretació de textos amb ferramentes de suport: 

-  Ús  de  diccionaris  temàtics,  correctors  ortogràfics,  programes  de  traducció  automàtics  aplicats  a  textos

relacionats amb:

• La cultura d’empresa i objectius: distints enfocaments.

• Articles de premsa específics tant del sector de l'educació infantil com del sector de l'animació sociocultural

i turística.

•  Descripció i comparació de gràfics i estadística. Compressió dels indicadors econòmics més habituals.

• Agenda.  Documentació  per  a  l’organització  de  cites,  trobades,  i  reunions.  Organització  de  les  tasques

diàries.

• Consulta de pàgines webs amb continguts econòmics en anglés amb informació rellevant per a l’empresa.

f)   Morfosintaxi:

• Repàs del temps verbals: Present simple i Continu, Passat simple i Continu, Pretèrit  Perfet Simple, Futur
amb la forma will/be going to + V.

• Oracions Condicionals
• Modals, formes futures i passades

• Veu passiva
• Estil indirecte

g)  Vocabulari:
1. Educació infantil:

• Symptoms
• Health problems
• Childhood diseases
• Stories
• Employment
• Skills and personal qualities
• Education and training

2. Animació Sociocultural i Turística

• Tours and itineraries. Adjectives to describe places and moods
• Tourist attractions, security staff
• In a hotel: thefts, complaints and cancellations
• Restaurant menus and service, the restaurant staff
• Improving a restaurant, food and dishes, evaluating employees, the workplace.
• Setting up a meeting, organizing an event
• Checking and ordering supplies, taking an inventory.
• Applying for a job, interviewing, a CV

5. Criteris d’avaluació.
Tenint en compte la situació creada per la COVID-19 destaquem en roig tatxats els criteris d’avaluació que no

exigirem enguany (si ens tornen a confinar).
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Seguint  les  orientacions del  MCERL, les cinc competències  comunicatives  a  avaluar  són: la lingüística,  la
discursiva, la sociolingüística, l’estratègica i la pragmàtica, que estan incloses en els sis apartats de cada bloc lingüístic.

La competència lingüística inclou les subcompetències lèxica, gramatical, semàntica, fonològica, ortogràfica i
ortoèpica. La competència discursiva versa sobre l’organització d’idees i informació, marcadors discursius, coherència i
cohesió.  La  competència  sociolingüística  se  centra  en  aspectes  referits  al  registre  i  adequats  als  receptors  i  a  les
situacions, a l’ús de les funcions i a la interacció. La competència estratègica consistix en la planificació de la producció
comunicativa,  la  utilització  d’estratègies  compensatòries  receptives  i  productives,  l’habilitat  per  a  enfrontar-se  a
situacions impredictibles i respondre de manera espontània. La competència pragmàtica es referix al llenguatge directe i
indirecte, a l’ús i comprensió del llenguatge figurat, als dobles sentits, a la ironia, al sarcasme i a altres intencions
comunicatives.

L’avaluació de la competència comunicativa ha de basar-se en els principis següents: validesa, fiabilitat, facilitat
d’administració, impacte positiu i imparcialitat, i fomentar la responsabilitat de l’estudiant a través de l’autoavaluació.

Els  criteris  d’avaluació  inclouen  procediments  i  instruments  d’avaluació  adequats  als  diferents  tipus
d’aprenentatge com ara proves objectives, entrevistes, dossiers, qüestionaris, escales d’observació, i rúbriques, així com
als distints tipus d’avaluació i d’autoavaluació.

L'avaluació és tot un procés que ens permet obtindre informació i que servirà per a prendre decisions que ajuden
a millorar l’aprenentatge i contextualitzar el currículum a les exigències dels alumnes.

A fi de comprovar l'èxit dels objectius proposats, ens fixem en:

Habilitats comunicatives:

• Identificar la informació global i específica en textos orals (conversació, exposicions breus i diàlegs) sobre
temes que resulten familiars a l'alumne/a i en textos escrits de caràcter autèntic, senzills i d'extensió limitada
(descriptius i narratius), sent capaç de predir el significat d'alguns elements a través del context.

• Participar en intercanvis orals breus, relatius a situacions conegudes, emprar un llenguatge senzill i incorporar
expressions usuals en les relacions socials.

• Llegir individualment, utilitzant el diccionari amb eficàcia, textos amb suport visual i llibres senzills per a
jóvens, demostrant la comprensió a través d'una tasca específica.

• Redactar missatges curts i senzills sobre temes quotidians utilitzant els connectors i el lèxic apropiat, i que
siguen comprensibles per al lector. Es prestarà atenció als passos seguits per a millorar la producció escrita.

Reflexions sobre la llengua:

● Manifestar en la pràctica el coneixement dels aspectes formals del codi de la llengua estrangera (morfologia,

sintaxi i fonologia), tant a través d'activitats contextualitzades sobre punts concrets com per la seua utilització
correcta en les tasques d'expressió oral i escrita.

● Induir  regles  de  funcionament  de  la  llengua  estrangera  a  partir  de  l'observació  de  regularitats  i  aplicar

processos d'inducció i deducció de forma alternativa.

● Establir relacions entre funcions del llenguatge, conceptes gramaticals i exponents lingüístics.

● Usar termes lingüístics bàsics per a referir-se a elements gramaticals tant en els processos d'ús com de reflexió

sobre ells.

Aspectes socioculturals:

● Reconéixer elements socioculturals que es presenten de forma explícita o implícita en els textos amb què es

treballa i identificar informacions culturals de tipus geogràfic, històric, literari, etc.

● Usar  registres,  varietats,  fórmules  i  estils  adequats  a  la  situació  de  comunicació,  l'interlocutor  i  la

intencionalitat comunicativa

● Mostrar apreci per visions culturals diferents de la pròpia i actituds de respecte cap als valors i comportaments

d'altres pobles.

● Utilitzar el coneixement dels aspectes socioculturals que transmet la llengua estrangera com a contrast amb els
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propis.
En tots els cursos els  exàmens  estan dividits en diferents apartats delimitats, com ara: gramàtica, vocabulari,

lectura, escriptura, parla i audició.
El Departament d’Anglés fa constar que: l’alumnat estarà obligat a  contestar cadascun d’aquestos apartats

amb almenys un 30%  per a optar a la qualificació d’aprovat, és a dir,  no podrà deixar cap d’aquestes seccions en
blanc, sense contestar. En el cas que no arribara a eixe mínim, se li podria valorar la prova en conjunt.

             Si un alumne ha copiat o es demostra que ha intentat copiar  en una prova ordinària o extraordinària se li
retirarà  l'examen i  la  nota  d'aquest  control  serà  nul·la,  és  a  dir  obtindrà  un zero  com a  puntuació  d'eixe  control.
S'informarà l' equip docent i la família.

Criteris d’avaluació 1r d’ESO i Taller de Reforç de 1r d’ESO (Anglés)

 Participar  en  interaccions  orals  sobre  temes  coneguts  o  treballats  prèviament,  utilitzant  les  estratègies
adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció
comunicativa.

 Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills, emesos
cara a cara, o procedents de mitjans audiovisuals, si es parla lentament i amb claredat.

 Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de documents escrits senzills, en suport
paper i digital, sobre continguts de diverses àrees de coneixement i adequats a l'edat.

 Produir textos breus,  orals i  escrits, coherents,  i  amb bona dicció o amb correcció ortogràfica i puntuació
adequada, a partir de models.

 Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament.
 Utilitzar  de  forma  guiada  els  recursos  de  les  TIC  per  a  la  cerca,  organització,  intercanvi  i  presentació

d'informació.
 Utilitzar estratègies per progressar en l'aprenentatge de manera autònoma.
 Mostrar una actitud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida

diferents a les pròpies.
 Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.

Criteris d’avaluació 2n d’ESO 

 Participar  en  interaccions  orals  bàsiques  per  aconseguir  comunicar  de  forma  entenedora,  fent  ús
d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.
 Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges orals emesos cara a cara, o en
qualsevol suport sobre temes coneguts.
 Comprendre  la  informació  general  i  específica  de  diferents  textos  escrits,  en  suport  i  format  de
tipologia diversa, sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal.
 Llegir textos breus de forma expressiva (rimes, poemes, cançons).
 Produir de forma guiada textos orals breus, coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a
d’interlocutor.
 Produir  de  forma  guiada  textos  escrits,  en  diferents  suports,  de  tipologia  diversa,  que  siguin
entenedors,  utilitzant  estructures,  connectors  senzills  i  lèxic  adequat,  tenint  cura  dels  aspectes  formals  i
respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació.
 Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera en diferents
contextos de comunicació, com a instrument d’auto aprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies
orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres. Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la
cerca, organització i presentació d’informació.
 Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a
la pròpia.
 Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres.
 Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.

Criteris d’avaluació 3r d’ESO- PMAR de 3r d’ESO

 Comprendre i extraure la informació general i específica, la idea principal i alguns detalls rellevants
de textos  orals  sobre  temes concrets  i  coneguts,  i  de  missatges  senzills  emesos amb claredat  per  mitjans
audiovisuals.
 Participar en interaccions comunicatives relatives a situacions habituals o d’interés personal i amb
diversos fins comunicatius, utilitzant les convencions pròpies de la conversació i les estratègies necessàries per
a resoldre les dificultats durant la interacció.
 Comprendre i extraure de manera autònoma la informació general i totes les dades rellevants de textos
escrits autèntics i adaptats, d’extensió variada diferenciant fets i opinions i identificant, si és el cas, la intenció
comunicativa de l’autora o autor.
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 Redactar de forma guiada textos diversos en diferents suports, cuidant el lèxic, les estructures, i els
elements de cohesió i coherència necessaris per a marcar la relació entre idees i fer-los comprensibles al lector.
 Utilitzar de forma conscient en contextos de comunicació variats, els coneixements adquirits sobre el
sistema  lingüístic  de  la  llengua  estrangera  com  a  instrument  d’autocorrecció  i  d’autoavaluació  de  les
produccions pròpies, orals i escrites, i per a comprendre les alienes.
 Identificar i utilitzar conscientment diferents estratègies per a progressar en l’aprenentatge.
 Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera progressivament autònoma per a
buscar i seleccionar informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu electrònic,
i per a establir relacions personals orals i escrites, mostrant interés pel seu ús.
 Identificar  els  aspectes  culturals  més  rellevants  dels  països  on  es  parla  la  llengua  estrangera,
assenyalar  les  característiques  més  significatives  dels  costums,  normes,  actituds  i  valors  de  la  societat  la
llengua de les quals s’estudia, i mostrar una valoració positiva de patrons culturals diferents dels propis.

Criteris d’avaluació 4t d’ESO – PR4
 Comprendre la informació general i específica, la idea principal i els detalls més rellevants de textos
orals  emesos  en situacions de comunicació interpersonal  o  pels  mitjans  audiovisuals,  sobre temes  que no
exigisquen coneixements especialitzats.
 Participar  en  interaccions  comunicatives  diverses,  utilitzant  estratègies  adequades  per  a  iniciar,
mantindre i acabar la comunicació, i  produir un discurs comprensible i adaptat a les característiques de la
situació i a la intenció comunicativa.
 Comprendre i  extraure de manera autònoma la  informació general  i  específica de diversos  textos
escrits  autèntics i adaptats,  i  d’extensió variada, discriminant fets i  opinions,  i  identificant,  si és el  cas,  la
intenció comunicativa de l’autora o autor.
 Redactar amb autonomia textos diversos, cuidant el lèxic, les estructures i els elements necessaris de
cohesió i coherència per a marcar la relació entre idees i fer-los comprensibles al lector.
 Utilitzar de manera conscient i autònoma els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la
llengua estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument d’autocorrecció i d’autoavaluació
de les produccions pròpies orals i escrites i per a comprendre les alienes.
 Identificar  i  utilitzar  de  manera  autònoma  diferents  estratègies  utilitzades  per  a  progressar  en
l’aprenentatge.
 Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera autònoma per a buscar i seleccionar
informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu electrònic i per a establir
relacions personals orals i escrites, mostrant interés pel seu ús.
 Identificar  i  descriure  els  aspectes  culturals  més  rellevants  dels  països  on  es  parla  la  llengua
estrangera, i establir algunes relacions entre les característiques més significatives dels costums, usos, actituds i
valors  de  la  societat  la  llengua de les  quals  s’estudia  i  la  pròpia i  mostrar  respecte cap  a estos,  valorant
críticament la pròpia cultura.

Criteris d’avaluació 1r i 2n BATXILLERAT    

Els criteris d'avaluació que estableix el currículum per a batxillerat en l'àrea de llengua estrangera, organitzats en cinc
grans  blocs:  comprensió  i  producció  (expressió  i  interacció)  de  textos  orals  i  escrits  i  elements  transversals  a
l'assignatura són els següents:

Bloc 1. Comprensió de textos orals

 Identificar, aplicant estratègies de comprensió oral, informació essencial, les idees principals, opinions
i implicacions generals en textos orals ben organitzats, en diferents suports, en llengua estàndard i articulats a
velocitat  normal,  sobre  temes  d'especialització  o  d'interès,  en  els  àmbits  personal,  públic,  acadèmic  i
professional, fins i tot amb una mica de soroll de fons.
 Analitzar,  amb actitud crítica i empatia,  aspectes socioculturals i  sociolingüístics relatius a l'àmbit
personal,  públic,  acadèmic  i  professional  sobre  estructures  soci-econòmiques,  relacions  interpersonals,
comportament gestual  i  verbal  i  convencions socials,  avaluant la presència d'estereotips o prejudicis i  l'ús
discriminatori del llenguatge (gènere, ètnia o classe social).
 Distingir les funcions principals, el propòsit comunicatiu i les implicacions del text oral, els patrons
discursius,  l'organització  textual  i  estructures  morfosintàctiques,  en  diferents  suports  i  situacions
comunicatives.
 Inferir  el  significat  de  lèxic  comú i  especialitzat,  d'expressions  i  modismes  habituals,  en  l'àmbit
personal,  públic,  acadèmic  i  professional,  en  diferents  suports  i  situacions  comunicatives,  avaluant  la
intencionalitat, l'impacte i eficàcia del text així com l'ús humorístic, lúdic i estètic.
 Discriminar en textos orals, en diferents suports, els patrons sonors, accentuals, rítmics i d'entonació
d'ús comú i més específics, reconeixent els seus significats i intencions comunicatives explícites i implícites,
com a interès, sorpresa o indiferència.
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Bloc 2.  Producció de textos orals: expressió i interacció

 Produir o coproduir textos diversos, estructurats i de certa longitud, en diferents suports i en els seus
corresponents registres, en els àmbits personal, públic, educatiu i professional, aplicant estratègies d'expressió
oral  de  planificació,  execució  i  revisió  i  de  reformulació  del  text  oral  per  a  adaptar-ho  a  l'interlocutor  i
aconseguir el propòsit comunicatiu.
 Integrar, amb actitud crítica i empatia, en els textos orals, els aspectes socioculturals i sociolingüístics,
relatius  a  la vida quotidiana,  a  les  relacions interpersonals  i  interculturals,  a  les  convencions socials  i  les
manifestacions culturals i artístiques, acceptant les diferències com a element enriquidor, evitant estereotips i
prejudicis fent un ús no discriminatori del llenguatge (gènere, ètnia o classe social) i adaptant el discurs a les
característiques de l'interlocutor i de la situació comunicativa.
 Planificar i crear, en qualsevol suport, textos orals adequats a les funcions i intencions comunicatives,
seleccionant  el  lèxic  comú  i  especialitzat,  les  estructures  morfosintàctiques,  els  patrons  discursius  i  els
elements de connexió i cohesió apropiats per a l'assoliment d'un discurs organitzat i eficaç.
 Seleccionar i utilitzar expressions, modismes i lèxic menys comú i més especialitzat, incloent paraules
i expressions que permeten argumentar, qüestionar i defensar punts de vista, així com l'expressió senzilla de la
poesia, l'humor, per a l'assoliment d'un discurs organitzat i eficaç.
 Reproduir,  amb  la  fluïdesa  necessària,  patrons  sonors,  accentuals,  rítmics  i  d'entonació,  per  a
aconseguir el propòsit comunicatiu segons les demandes del context, encara que puga haver-hi algunes pauses
o titubejos.

Bloc 3. Comprensió de textos escrits

 Identificar,  aplicant  estratègies  de  comprensió  escrita,  les  idees  i  opinions  principals,  informació
rellevant i implicacions de textos complexos i de certa longitud, en llengua estàndard, en diferents suports, i
sobre una àmplia varietat de temes i àmbits.
 Analitzar,  amb actitud crítica i empatia,  els aspectes sociolingüístics i  socioculturals relatius a les
relacions  interpersonals  i  interculturals,  a  l'estructura  soci-econòmica,  a  les  convencions  socials  i  a  les
manifestacions culturals i artístiques, avaluant la presència d'estereotips o perjudicis i l'ús discriminatori del
llenguatge (gènere, ètnia o classe social).
 Distingir les funcions principals, el propòsit i les implicacions del text escrit, aplicant a la comprensió
de  textos  escrits  els  coneixements  sobre  patrons  discursius,  estructures  morfosintàctiques,  i  convencions
ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació, en diferents suports i situacions comunicatives.
 Inferir els significats de lèxic menys freqüent i més especialitzat, modismes i expressions habituals, en
l'àmbit  personal,  públic,  acadèmic i  professional,  en diferents  suports  i  situacions comunicatives,  avaluant
l'impacte i l'eficàcia del text així com el possible ús lúdic, humorístic o estètic de l'idioma.

Bloc 4. Producció de textos escrits: expressió i interacció

 Produir o coproduir, textos escrits estructurats i de certa longitud en diferents suports i registres, sobre
una àmplia sèrie de temes i àmbits, creant descripcions, sintetitzant informació organitzada de manera lògica,
defensant  punts  de vista,  aplicant  les  estratègies  de  cerca i  selecció d'informació,  planificació,  execució  i
revisió, i reestructurant el text amb cohesió, coherència, creativitat i sentit estètic, amb lèxic adequat al context
i al propòsit comunicatiu.
 Integrar, amb actitud crítica i empatia, en el text escrit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, de
la llengua i cultura fique, relatius a les relacions interpersonals i interculturals, a les convencions socials i a les
manifestacions culturals i artístiques, acceptant la diferència com a element enriquidor, evitant estereotips i
prejudicis que puguen conduir a malentesos i fent un ús no discriminatori del llenguatge (gènere, ètnia o classe
social).
 Planificar  i  crear  en  diferents  suportes  textos  escrits  adequats  a  les  funcions  i  intencions
comunicatives,  seleccionant  els  patrons  discursius,  les  estructures  morfosintàctiques,  les  convencions
ortogràfiques, tipogràfiques i de puntuació, el lèxic comú i més especialitzat, expressions i modismes habituals,
i  elements  de coherència i  cohesió,  utilitzant  l'argumentació,  qüestionant  i  justificant punts  de vista  per  a
l'assoliment d'un discurs organitzat i eficaç.
 Utilitzar  expressions,  modismes  i  lèxic  menys  freqüent  i  més  especialitzat,  incloent  paraules  i
expressions que permeten argumentar, qüestionar i defensar punts de vista així com l'expressió senzilla de la
poesia o l'humor.

Bloc 5. Elements transversals a l'assignatura

 Cercar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes sonores i vídeos a partir d'una
estratègia de filtrat i de forma contrastada en mitjans digitals com a xarxes socials, banc de sons, pàgines web
especialitzades, diccionaris i enciclopèdies o bases de dades especialitzades, registrant-la en paper de forma
acurada o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i serveis de la xarxa.
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 Col·laborar  i  comunicar-se  per  a  construir  un  producte  o  tasca  col·lectiva  filtrant  i  compartint
informació i continguts digitals seleccionant l'eina de comunicació TIC, serveis de la web social o mòdul en
entorns virtuals d'aprenentatge més apropiat.
 Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i prevenir, denunciar i protegir a uns altres de les
dolentes pràctiques com el ciberassetjament.
 Crear i editar continguts digitals com a documents de text, presentacions multimèdia i produccions
audiovisuals  amb sentit  estètic,  utilitzant  aplicacions  informàtiques  d'escriptori  o  serveis  de  la  web per  a
incloure'ls en els seus propis projectes i tasques, coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències.
 Gestionar  de  forma  eficaç  tasques  o  projectes,  fer  propostes  creatives  i  confiar  en  les  seues
possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenvolupament, prendre decisions raonades assumint
riscos i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències.
 Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, recursos materials, terminis
i  responsabilitats  per  a  aconseguir  els  objectius  proposats,  adequar  el  pla  durant  el  seu  desenvolupament
considerant  diverses  alternatives  per  a  transformar  les  dificultats  en  possibilitats,  avaluar  el  procés  i  el
producte final i comunicar de forma creativa els resultats obtinguts amb el suport dels recursos adequats.
 Cercar i  seleccionar informació sobre els entorns  laborals,  professions i  estudis vinculats  amb els
coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu
desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant la
presa de decisions vocacional.
 Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus
membres participen i aconseguisquen les metes comunes, influir positivament en els altres generant implicació
en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb responsabilitat i
sentit ètnic.
 Reconèixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la correctament
en activitats orals i escrites de l'àmbit personal acadèmic, social o professional.

Criteris d’avaluació Comunicació en Llengua Anglesa 1 (FPB)

1. Utilitza estratègies per comunicar informació oral en llengua anglesa, elaborant  presentacions orals de
poca extensió, ben estructurades, relatives a situacions habituals de comunicació quotidiana i freqüent d'àmbit
personal o professional.

 S'han aplicat les estratègies d'escolta activa per a la comprensió precisa dels missatges rebuts.
 S'ha identificat la intenció comunicativa bàsica de missatges directes o rebuts mitjançant formats electrònics,

valorant les situacions de comunicació i les seves implicacions en l'ús del vocabulari emprat.
 S'ha identificat el sentit global del text oral que presenta la informació de forma seqüenciada i progressiva en

situacions habituals freqüents i de contingut previsible.
 S'han identificat trets fonètics i d'entonació comú i evident que ajuden a entendre el sentit general del missatge.
 S'han  realitzat  presentacions  orals  breus  de  textos  descriptius,  narratius  i  instructius,  d'àmbit  personal  o

professional, d'acord amb un guió senzill, aplicant l'estructura de cada tipus de text i utilitzant, si escau, mitjans
informàtics.

 S'han  utilitzat  estructures  gramaticals  bàsiques  i  un  repertori  essencial  i  restringit  d'expressions,  frases  i
paraules de situacions habituals freqüents i de contingut altament predictible segons el propòsit comunicatiu
del text.

 S'ha expressat amb certa claredat, fent servir una entonació i pronunciació entenedora, acceptant-se les pauses i
dubtes freqüents.

 S'ha mostrat una actitud reflexiva i sobre la informació que suposi qualsevol tipus de discriminació.
 S'han identificat les normes de relacions socials bàsiques i estandarditzades dels països on es parla la llengua

estrangera.
 S'han identificat els costums o activitats quotidianes de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

2. Participa en converses en llengua anglesa utilitzant un llenguatge senzill i clar en situacions habituals freqüents de
l'àmbit personal o professional, activant estratègies de comunicació bàsiques.

 S'ha dialogat, de manera dirigida i seguint un guió ben estructurat utilitzant un repertori memoritzat de models 
d'oracions i converses breus i bàsiques, sobre situacions habituals freqüents i de contingut altament predictible.

 S'ha mantingut la interacció utilitzant estratègies de comunicació senzilles per mostrar l'interès i la comprensió.
 S'han utilitzat estratègies bàsiques de compensació per suplir mancances en la llengua estrangera.
 S'han utilitzat estructures gramaticals bàsiques i un repertori essencial i restringit d'expressions, frases, 

paraules i marcadors de discurs lineals, segons el propòsit comunicatiu del text.
 S'ha expressat amb certa claredat, utilitzant una entonació i pronunciació entenedora, acceptant-se les pauses i 

dubtes freqüents.
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3. Elabora textos escrits en llengua anglesa, breu i senzilla de situacions de comunicacions habituals i freqüents de
l'àmbit personal o professional, aplicant estratègies de lectura comprensiva i desenvolupant estratègies estructurades de
composició.

 S'ha llegit de manera comprensiva el text, reconeixent els seus trets bàsics i el seu contingut global.
 S'han identificat les idees fonamentals i la intenció comunicativa bàsica del text.
 S'han  identificat  estructures  gramaticals  bàsiques  i  un  repertori  limitat  d'expressions,  frases  i  paraules  i

marcadors de discurs lineals, en situacions habituals freqüents, de contingut molt predictible.
 S'han  completat  i  reorganitzat  frases  i  oracions,  atenent  al  propòsit  comunicatiu,  a  normes  gramaticals

bàsiques.
 S'ha elaborat textos breus, adequats a un propòsit comunicatiu, seguint models estructurats.
 S'ha utilitzat el lèxic essencial apropiat a situacions freqüents i al context de l'àmbit personal o professional.
 S'ha mostrat interès per la bona presentació dels textos escrits, respectat les normes gramaticals, ortogràfiques i

tipogràfiques i seguint senzilles pautes de revisió.
 S'han  utilitzat  diccionaris  impresos  i  online  i  correctors  ortogràfics  dels  processadors  de  textos  en  la

composició dels mateixos.
 S'ha mostrat una actitud reflexiva sobre la informació que supose qualsevol tipus de discriminació.

Criteris d’avaluació Comunicació en Llengua Anglesa 2 (FPB)

1.  Utilitza estratègies per a interpretar i comunicar informació oral  en llengua  anglesa, aplicant els principis de
l'escolta activa i elaborant presentacions orals de poca extensió,  clares i  estructurades,  relatives a temes i aspectes
concrets, freqüents i quotidians, de l'àmbit personal i professional.

 S'han aplicat de manera sistemàtica les estratègies d'escolta activa per a la comprensió global i específica dels
missatges rebuts, sense necessitat d'entendre tots els elements.

 S'ha identificat la intenció comunicativa de missatges directes o emprant un repertori limitat d'expressions,
frases, paraules i marcadors de discurs estructuradors (d'obertura, continuïtat i tancament).

 S'ha identificat el sentit global i les idees principals del text oral i estructures gramaticals bàsiques en oracions
senzilles de situacions habituals freqüents i de contingut previsible i concret.

 S'han  identificat  trets  fonètics  i  d'entonació  essencials  que  ajuden  a  entendre  el  sentit  global  i  les  idees
principals i secundàries del missatge.

 S'han realitzat composicions i presentacions orals breus d'acord amb un guió estructurat, aplicant el format i els
trets propis de cada tipus de text, d'àmbit personal o professional.

 S'han utilitzat estructures gramaticals bàsiques i marcadors de discurs per iniciar, enllaçar, ordenar i finalitzar
el discurs, en situacions habituals, freqüents i aspectes concrets.

 S'ha expressat  la informació, fent  servir  una entonació i  pronunciació raonables,  acceptant-se les pauses  i
petites vacil·lacions.

 S'ha mostrat una actitud reflexiva i crítica sobre la informació que suposi qualsevol tipus de discriminació.
 S'han identificat les normes de relació social més freqüents dels països on es parla la llengua estrangera.
 S'han identificat els costums o activitats quotidianes de la comunitat i del lloc de treball on es parla la llengua

estrangera.
 S'han identificat les principals actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació habituals

de l'àmbit professional.

2. Manté converses senzilles en llengua anglesa en situacions habituals i concretes de   l'àmbit personal i professional,
utilitzant estratègies de comunicació bàsiques.

 S'ha dialogat seguint un guió sobre temes i aspectes concrets i freqüents de l'àmbit  personal i professional.
 S'ha escoltat i dialogat en interaccions senzilles, quotidianes de la vida professional i personal, sol·licitant i

proporcionant informació amb cert detall.
 S'ha mantingut la interacció utilitzant diverses estratègies de comunicació essencials per mostrar l'interès i la

comprensió.
 S'han  utilitzat  estratègies  de  compensació  per  suplir  mancances  en  la  llengua  estrangera  (parafrasejar,

llenguatge corporal, ajudes àudio-visuals).
 S'han utilitzat estructures gramaticals i oracions senzilles i un repertori essencial, limitat, d'expressions, frases,

paraules freqüents, i marcadors de discurs lineals.
 S'ha expressat amb certa claredat, fent servir una entonació i pronunciació raonable i comprensible, acceptant-

algunes pauses i vacil·lacions.

Pàgina 37 de 87



3. Elabora textos breus i senzills amb cert detall en llengua anglesa, relatius a situacions de comunicació habituals
de l'àmbit personal i professional, aplicant estratègies de lectura comprensiva i desenvolupant estratègies sistemàtiques
de composició.

 S'ha llegit el text reconeixent els trets essencials del gènere i la seva estructura, i interpretant el seu contingut
global i específic, sense necessitat d'entendre tots els elements.

 S'ha identificat la intenció comunicativa bàsica del text organitzat de diferent manera.
 S'han identificat estructures gramaticals i oracions senzilles i un repertori limitat d'expressions, frases, paraules

i marcadors de discurs, bàsics i lineals, en situacions habituals freqüents i concretes de contingut previsible.
 S'han completat frases, oracions i textos senzills, atenent al propòsit comunicatiu, amb estructures gramaticals

d'escassa complexitat en situacions habituals i concretes de contingut previsible.
 S'han  elaborat  textos  breus  i  senzills,  adequats  a  un  propòsit  comunicatiu,  utilitzant  els  connectors  més

freqüents per enllaçar les oracions.
 S'ha respectat les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques seguint pautes sistemàtiques i concretes de

revisió i correcció.
 S'ha mostrat una actitud reflexiva i crítica sobre la informació que suposi qualsevol tipus de discriminació.

4.  Emet missatges orals  clars  i  ben estructurats, analitzant el  contingut de la  situació i   adaptant-se al  registre
lingüístic de l’interlocutor.

a) S’han identificat els registres utilitzats per a l’emissió del missatge.
b) S’ha  expressat  amb  fluïdesa,  precisió  i  eficàcia  sobre  una  àmplia  sèrie  de  temes  generals,  acadèmics,

professionals o d’oci, marcant amb claredat la relació entre les idees.
c) S’ha comunicat espontàniament, adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.
d) S’han utilitzat normes de protocol en presentacions formals i informals.
e) S’ha utilitzat correctament la terminologia de la professió.
f) S’han expressat i defensat punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i arguments adequats.
g) S’ha descrit i seqüenciat un procés de treball de la seua competència.
h) S’ha argumentat fil per randa, l’elecció d’una determinada opció o procediment de treball triat.
i) S’ha sol•licitat la reformulació del discurs o part d’este quan s’ha considerat necessari.

5. Elabora documents i informes propis del sector o de la vida acadèmica i quotidiana , relacionant els recursos
lingüístics amb este propòsit.

a) S’han  redactat  textos  clars  i  detallats  sobre  una  varietat  de  temes  relacionats  amb  la  seua  especialitat,
sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents d’unes quantes fonts.

b) S’ha  organitzat  la  informació  amb  correcció,  precisió,  coherència  i  cohesió,  sol•licitant  i/  o  facilitant
informació de tipus general o detallada.

c) S’han  redactat  informes,  destacant  els  aspectes  significatius  i  oferint  detalls  rellevants  que  servisquen  de
suport.

d) S’ha omplit documentació específica del seu camp professional.
e) S’han aplicat les fórmules establides i el vocabulari específic en l’ompliment de documents.
f) S’han resumit articles, manuals d’instruccions i altres documents escrits, utilitzant un vocabulari ampli per a

evitar la repetició freqüent.
g) S’han utilitzat les fórmules de cortesia pròpies del document a elaborar.

6.  Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, descrivint les relacions típiques
característiques del país de la llengua estrangera.

a) S’han definit els trets més significatius dels costums i usos de la comunitat on es parla la llengua estrangera.
b) S’han descrit els protocols i les normes de relació social propis del país.
c) S’han identificat els valors i les creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.
d) S’ha identificat els aspectes socioprofessionals propis del sector, en qualsevol tipus de text.
e) S’han aplicat els protocols i les normes de relació social propis del país de la llengua estrangera.
f) S’han reconegut els marcadors lingüístics de la procedència regional.

Criteris d’avaluació Anglés Tècnic I grau mitjà  i superior – ( Codis: CV001 / CV003)

1. Reconeix informació professional i quotidiana continguda en tot tipus de discursos orals emesos
    per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, i interpreta amb precisió el contingut del
    missatge.

a) S’ha identificat la idea principal del missatge.

Pàgina 38 de 87



b) S’ha reconegut la finalitat de missatges radiofònics i d’un altre material gravat o retransmés
pronunciat en llengua estàndard i s’ha identificat l’estat d’ànim i el to del parlant.
c) S’ha extret informació de gravacions en llengua estàndard relacionades amb la vida social,
professional o acadèmica.
d) S’han identificat els punts de vista i les actituds del parlant.
e) S’han  identificat  les  idees  principals  de  declaracions  i  missatges  sobre  temes  concrets  i
abstractes, en llengua estàndard i amb un ritme normal.
f) S’ha comprés fil per randa el que es diu en llengua estàndard, inclús en un ambient amb soroll
de fons.
g) S’han  extret  les  idees  principals  de  conferències,  xarrades  i  informes,  i  altres  formes  de
presentació acadèmica i professional lingüísticament complexes.
h) S’ha pres consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre
tots i cada un dels seus elements.

        2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits complexos, analitzant de manera
 comprensiva els seus continguts.

a) S’ha llegit amb un alt grau d’independència, adaptant l’estil i la velocitat de la lectura a distints
textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de manera selectiva
b) S’ha interpretat la correspondència relativa a la seua especialitat, captant fàcilment el significat
essencial.
c) S’han interpretat, fil per randa, textos extensos i de relativa complexitat, relacionats o no amb
la seua especialitat, sempre que puga tornar a llegir les seccions difícils.
d) S’ha relacionat el text amb l’àmbit del sector a què fa referència.
e) S’ha identificat amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre
una àmplia sèrie de temes professionals i decidix si és oportú una anàlisi més profunda.
f) S’han realitzat traduccions de textos complexos utilitzant material de suport en cas necessari.
g) S’han interpretat missatges tècnics rebuts a través de suports telemàtics: correu electrònic, fax.
h) S’han interpretat instruccions extenses i complexes, que estan dins de la seua especialitat.

       3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, analitzant el contingut de la situació i  adaptant-se al
registre lingüístic de l’interlocutor.

a) S’han identificat els registres utilitzats per a l’emissió del missatge.
b) S’ha expressat amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes generals,
              acadèmics, professionals o d’oci, marcant amb claredat la relació entre les idees.
c) S’ha comunicat espontàniament, adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.
d) S’han utilitzat normes de protocol en presentacions formals i informals.
e) S’ha utilitzat correctament la terminologia de la professió.
f) S’han expressat i defensat punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i 

                                     arguments adequats.
g) S’ha descrit i seqüenciat un procés de treball de la seua competència.
h) S’ha argumentat fil per randa, l’elecció d’una determinada opció o procediment de treball triat.
i) S’ha sol•licitat la reformulació del discurs o part d’este quan s’ha considerat necessari.

       4. Elabora documents i informes propis del sector o de la vida acadèmica i quotidiana, relacionant
           els recursos lingüístics amb este propòsit.

a) S’han redactat textos clars i  detallats sobre una varietat de temes relacionats amb la seua especialitat,
sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents d’unes quantes fonts.

b) S’ha organitzat  la  informació  amb correcció,  precisió,  coherència  i  cohesió,  sol•licitant  i/  o  facilitant
informació de tipus general o detallada.

c) S’han redactat informes, destacant els aspectes significatius i oferint detalls rellevants que servisquen de
suport.

d) S’ha omplit documentació específica del seu camp professional.
e) S’han aplicat les fórmules establides i el vocabulari específic en l’ompliment de documents.
f) S’han resumit articles, manuals d’instruccions i altres documents escrits, utilitzant un vocabulari ampli per

a evitar la repetició freqüent.
g) S’han utilitzat les fórmules de cortesia pròpies del document a elaborar.

     5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, descrivint les   relacions típiques
característiques del país de la llengua estrangera.
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a) S’han  definit  els  trets  més  significatius  dels  costums  i  usos  de  la  comunitat  on  es  parla  la  llengua
estrangera.

b) S’han descrit els protocols i les normes de relació social propis del país.
c) S’han identificat els valors i les creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.
d) S’ha identificat els aspectes socioprofessionals propis del sector, en qualsevol tipus de text.
e) S’han aplicat els protocols i les normes de relació social propis del país de la llengua estrangera.
f) S’han reconegut els marcadors lingüístics de la procedència regional.

Criteris d’avaluació Anglés Tècnic grau mitjà i superior ( Codis: CV002 / CV004)

1.  Produïx missatges orals en llengua anglesa, en situacions habituals de l’àmbit social i professional
    de l’empresa reconeixent i aplicant les normes pròpies de la llengua anglesa.

a) S’han identificat missatges de salutacions, presentació i comiat, amb el protocol i les pautes de
cortesia associades.
b) S’han utilitzat amb fluïdesa missatges proposats en la gestió de cites.
c) S’ha  transmés  missatges  relatius  a  la  justificació  de  retards,  absències  o  qualsevol  altra
eventualitat.
d) S’han  usat  amb fluïdesa  les  expressions  habituals  per  al  requeriment  de  la  identificació  dels
interlocutors.
e) S’han identificat missatges relacionats amb el sector.

2.  Manté conversacions en llengua anglesa, de l’àmbit del sector interpretant la informació de partida.

a) S’ha utilitzat un vocabulari tècnic adequat al context de la situació.
b) S’han utilitzat els missatges adequats de salutacions, presentació, identificació i altres, amb les
pautes de cortesia associades dins del context de la conversació.
c) S’ha atés consultes directes telefònicament amb suposats clients i proveïdors.
d) S’ha identificat la informació facilitada i requeriments que ha realitzat l’interlocutor.
e) S’han formulat les preguntes necessàries per a afavorir i confirmar la percepció 
              correcta del missatge.
f) S’han proporcionat les respostes correctes als requeriments i instruccions rebuts.
g) S’han realitzat les anotacions oportunes en anglés en cas de ser necessari.
h) S’han utilitzat les fórmules comunicatives més usuals utilitzades en el sector.
i) S’han comprés sense dificultat els punts principals de la informació.
j) S’ha utilitzat un accent adequat en les conversacions en anglés.

   
       3. Ompli documents de caràcter tècnic en anglés reconeixent i aplicant les normes pròpies de la

    llengua anglesa.

a) S’ha identificat un vocabulari d’ús general en la documentació pròpia del sector.
b) S’han identificat les característiques i les dades clau del document.
c) S’ha analitzat el contingut i la finalitat de distints documents tipus d’altres països en anglés.
d) S’han omplit documents professionals relacionats amb el sector.
e) S’han redactat cartes d’agraïments a proveïdors i clients en anglés.
f) S’han omplit documents d’incidències i reclamacions.
g) S’han rebut i remés correus electrònics i fax en anglés amb les expressions correctes de cortesia, salutació

i comiat.
h) S’han utilitzat les ferramentes informàtiques en la redacció i ompli ment dels documents.

4. Redacta documents de caràcter administratiu/laboral reconeixent i aplicant les normes pròpies de la llengua
anglesa i del sector.

a) S’ha identificat un vocabulari d’ús general en la documentació pròpia de l’àmbit laboral.
b) S’ha elaborat  un currículum en el  model  europeu (Europass)  o d’altres  propis dels països de llengua

anglesa.
c) S’han identificat bosses d’ocupació en anglés accessibles per mitjans tradicionals i utilitzant les noves

tecnologies.
d) S’han traduït ofertes d’ocupació en anglés.
e) S’ha redactat la carta de presentació per a una oferta d’ocupació.
f) S’han descrit les habilitats personals més adequades a la sol·licitud d’una oferta d’ocupació.
g) S’ha inserit un currículum en una bossa d’ocupació en anglés.
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h) S’han redactat cartes de citació, rebuig i selecció per a un procés de selecció en l’empresa.
i) S’ha desenrotllat una actitud de respecte cap a les distintes maneres d’estructurar l’entorn laboral.
j) S’ha valorat la llengua anglesa com a mitjà de relació i enteniment en el context laboral.

5. Interpreta textos, documents, conversacions, gravacions o altres en llengua anglesa relacionats amb la
cultura general de negoci i empresa utilitzant les ferramentes de suport més adequades.

a) S’han identificat les ferramentes de suport més adequades per a la interpretació i traduccions en anglés.
b) S’ha interpretat informació sobre l’empresa, el producte i el servici.
c) S’han interpretats estadístiques i gràfics en anglés sobre l’àmbit professional.
d) S’han aplicat els coneixements de la llengua anglesa a les noves tecnologies de la comunicació i de la

informació.
e) S’ha valorat la dimensió de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació base en la relació empresarial,

tant europea com mundial.

6. Instruments d’avaluació.

La pandèmia COVID-19 no afecta els instruments d’avaluació emprats pel departament ja que continuen sent els
mateixos. El que s’amplia és la manera i mitjans de recollir-los ja que podrà ser de manera presencial o a distància,
mitjançant el correu electrònic, la plataforma Aules, el workbook digital, les videoconferències de Webex, etc. A més a
més el concepte de classe s’amplia a l’aula física i l’aula digital.

Per  a  dur  a  terme  aquest  procés  d'avaluació,  utilitzem diferents  instruments:  proves  escrites,  proves  orals,
correcció  de  llibretes,  quadern,  redaccions,  treballs,  projectes  i  observació  en  l’aula,  que  cobrixen  les  principals
modalitats d'avaluació. Per a l'avaluació contínua, que consisteix en l'observació diària de la participació dels alumnes
en totes les activitats de classe, hi ha activitats i tasques molt variades en cada una de les unitats: workbook, self-study
worksheets, CD-Rom, traducció i dictat en el Teacher's Resource Pack i l'auto-avaluació. A més s’uneixen a aquest
procés  d'avaluació  contínua  les  activitats  de  consolidació  al  final  de  cada  unitat  que  reciclaran  i  refermaran  els
continguts presentats fins eixe punt.

A principi de curs es fa un test que permetrà al professor conèixer el nivell de què parteixen els seus alumnes.

Per a l'observació contínua a partir de proves, normalment es fa una prova escrita per a cada unitat (o cada dos
unitats), que poden ser de distint nivell per a adaptar-nos al tipus de grup i que sempre inclouran els continguts mínims
de les unitats anteriors perquè es puga recuperar la matèria no superada. També es pot oferir amb aquest fi un examen
per trimestre, amb dos o més nivells de dificultat, i un altre al final del curs escolar que cobreix els continguts mínims
introduïts al llarg del llibre.

Les proves escrites inclouen activitats relatives als continguts essencials de cada conjunt d'unitats i proporciona
informació objectiva sobre el grau d'adquisició de conceptes per part dels alumnes en els següents blocs de continguts:
Habilitats  Comunicatives  (destreses  de  lectura i  escriptura)  i  Reflexió sobre  la  Llengua (elements  morfosintàctics,
lèxics, i fonètics). Per a examinar els blocs de continguts descrits anteriorment, tots els tests es dividixen al menys en:
Grammar,  Vocabulary,  Reading  and  Writing.  Freqüentment  inclouen  també  Communication  o  Everyday  English,
translation, dictation i Listening, encara que de vegades aquests conceptes s’avaluen mitjançant l’observació directa en
l’aula.  Les tasques proposades en cada un d'estos tests inclouen completar oracions,  escriure preguntes a partir  de
respostes  donades,  contestar  preguntes,  reescriure  frases,  trobar  detalls  específics,  distingir  entre  la  informació
verdadera i falsa, etc.

Finalment resta l'examen extraordinari de juliol o juny que han de realitzar els alumnes que han suspés a juny o
maig.

Per a la matèria opcional Taller de Reforç de  1r d’ESO, l’instrument d’avaluació a emprar és l’observació en
l’aula així com la valoració del quadern de l’alumnat i dels treballs o projectes realitzats. Per a la prova extraordinària,
l’alumnat que no haja superat la matèria en juny hi haurà de presentar el quadern de classe complet i un treball que li
encomane la seua professora.

1. Fases de l’avaluació

Les tres fases que aplicarem a l’hora d’avaluar tots els alumnes (ESO, PMAR, BAT, CF, FPB ) seran les
següents:

AVALUACIÓ  INICIAL.  S’ avaluaran  els  coneixements  previs,  les  capacitats  per  al  nou  aprenentatge,
l’adequació  dels  nous  continguts  a  les  necessitats  de  l’alumnat.  Això  ho  farem  a  començament  de  curs
mitjançant una prova escrita (test gramatical, vocabulari, redacció, comprensió escrita i auditiva). Els resultats
ens indicaran la diversitat existent a l’aula i podrem adequar el nou curs a les necessitats reals de l’alumnat. La
participació oral a principi de curs serà també un referent valuós.

AVALUACIÓ  FORMATIVA.  S’anirà  realitzant  al  llarg  del  procés  d’aprenentatge  mitjançant  diferents
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tècniques com poden ser:

● Activitats pràctiques: redaccions, exercicis gramaticals, “listenings”, lectures, exercicis de vocabulari i

pràctica de PAU a segon de batxillerat.

● Activitats  orals:  debats,  “pair  work”,  exposicions a classe d’algun tema d’actualitat  proposat  pels

mateixos alumnes, etc., per tal d’avaluar els continguts actitudinals i de maduresa.

● Aquestes tasques es tindran en compte dins la nota global de la matèria.

● Controls: es realitzaran després de cada unitat temàtica o més, a criteri del professor. Com a mínim hi

hauran dos controls trimestrals.

AVALUACIÓ SUMATIVA. S’avaluarà l’assoliment dels objectius terminals i generals de les matèries, del
curs i del cicle. Es realitzarà a partir de tots els processos d’ avaluació anteriors i ens ha d’indicar l’evolució
dels coneixements de cada alumne així com també de les seves capacitats individuals.

               Tenint en compte que l’avaluació és contínua, els alumnes poden recuperar la matèria no superada en
cada nova avaluació i es qualificarà globalment el curs amb la nota de l’última avaluació. Ara bé, es tindrà en
compte l’evolució de l’alumne a l’hora de posar la nota final i es valorarà en el seu conjunt.

            Aquells alumnes que no han superat l’àrea, se’ls indica els continguts que no han assolit i se’ls recorda
els continguts bàsics sobre els quals versarà la prova extraordinària de juliol.

                Aquestos alumnes han de preparar els continguts del curs amb el llibre de text, quadern i fotocòpies
que hagen utilitzat durant el curs. També poden practicar més amb quaderns de repàs d’estiu de qualsevol altra
editorial que semble adient al nivell de l’alumne en qüestió.  

2.  Proves extraordinàries

1r ESO

La prova de juliol que els alumnes han de realitzar per poder superar la matèria del curs serà basant-se en els continguts 
bàsics sobre el llibre de text New Pulse 1, el corresponent quadern, constarà dels següents apartats: a) Gramática   b) 
Vocabulari   c) Comprensió lectora   d) Redacció   

a)El apartat de gramàtica inclourà els següents subapartats:
 Omplir espais amb la forma corresponent dels verbs ( to be, to have, present simple, present continu,...)
 Escollir la forma correcta dels verbs entre dues que se’ls donen ( was-were...)
 Descripció de dibuixos, escenes amb “ there is/there are”...
 Classificació de substantius: comptables, incomptables...
 Omplir espais amb “some, any, no”, etc.

b) El apartat de vocabulari podrà constar del següents subapartats:
 Presentació de objectes i paraules per a unir-los
 Classificació de paraules que pertanyen a diferentment grups semàntics
 Demanar-los paraules en anglés corresponents als grups semàntics estudiats.

c)  El  tercer  apartat  de  comprensió  lectora inclourà  la  presentació  d’un  text  adequat  al  nivell  amb  preguntes  de
“veritable-fals” (T-F), i/o alguna pregunta general sobre el text.

d) La prova escrita podrà ser una descripció guiada sobre els punts estudiats en el seu text.

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

1r ESO Taller de Reforç (Anglés)

Els alumnes que no van superar la matèria a juny, han de presentar el quadern de l’alumnat amb totes les activitats fetes 
durant el curs i un treball sobre els temes treballats seguint les indicacions de la professora.

* En la prova extraordinària comptarà  40 % llibreta completa i amb bona presentació i 60% treball encomanat.

2n ESO 

Els alumnes que no van superar els bàsics sobre el llibre de text Together 2 a juny, hauran de fer la prova extraordinària 
que es basarà en els continguts mínims del llibre de text Together 2, quadern i que constarà dels següents apartats:

a) Gramàtica. Este apartat constarà de diferents exercicis
 Omplir espais amb la forma correcta dels verbs. Seran els temps verbals estudiats en 2n.
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 Escollir la forma del verb correcta entre dues donades.

b)Vocabulari. Este apartat tindrà diferents apartats :
 Classificació de paraules en grups semàntics
 Unir objectes amb la paraula corresponent
 Nomenar paraules en anglès que siguen d’un mateix grup

c) Comprensió Lectora. En este apartat se’ls donarà un text del nivell corresponent amb preguntes de veritable-fals o 
alguna pregunta general sobre el text.

 Redacció. L’apartat d’escriptura serà referent als temes donats en el llibre de text o workbook.

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

3r ESO i 3r PMAR

La prova de juliol es basarà en els continguts bàsics del llibre de text “Together 3 Essentials”, quadern corresponent i la
novel.la que s’ha estudiat durant el curs i constarà dels següents apartats:

a) Gramàtica. Este apartat constarà de diferents exercicis
 Omplir espais
 Completar frases
 Elegir entre dos verbs en distints temps verbals, com ara present simple-present continuous, past simple-past

continuous, etc.
 Construir frases amb paraules donades

b) Vocabulari. Tindrà preguntes de producció activa.
 El alumne haurà de escriure la paraula demanada en espais en blanc; o completar taules de paraules.
 Haurà un text amb preguntes generals i veritable-fals
 Redacció sobre els temes estudiats i treballats durant el curs
 Preguntes de comprensió lectora i de vocabulari sobre la novel.la corresponent estudiada en el curs.

c) Comprensió Lectora. En este apartat se’ls donarà un text del nivell corresponent amb preguntes de veritable-fals o
alguna pregunta general sobre el text.
d) Redacció .L’apartat d’escriptura serà referent als temes donats en el llibre de text o workbook.

En PMAR la prova de juliol es basarà en els continguts bàsics del llibre de text ‘Together 3 Essential Practice’.

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

4t ESO i PR4

Aquesta prova constarà de cinc apartats, el mateix que en els altres nivells d’ESO i es basarà en els continguts bàsics del
llibre de text “Together 4”, el quadern corresponent i la novel·la que s’ha estudiat durant el curs.

a) Gramàtica. Este apartat constarà de diferents exercicis
 Completar frases amb temps verbals
 Elegir la forma correcta de dues donades
 Frases condicionals per completar
 Formes de gerundi i infinitiu

b) Vocabulari. El vocabulari serà dels temes donats a classe:
 Hauran d’omplir espais amb la paraula correcta
 Subratllar una paraula de dues donades
 Podrà haver també classificació de paraules en grups semàntics

c) Comprensió Lectora. En este apartat se’ls donarà un text del nivell corresponent amb preguntes de veritable-fals o
alguna pregunta general sobre el text.
d) Redacció .L’apartat d’escriptura serà referent als temes donats en el llibre de text o workbook.

En 4t de reforç la prova de juliol es basarà en els continguts bàsics del llibre de text “Together 3 Essential Practice”.  

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

1r de Batxillerat

La prova de extraordinària de juliol constarà dels següents apartats:

a)  Gramàtica:
 Completar frases
 Omplir espais amb diferents formes verbals
 Construir frases en anglès amb estructures

b) Vocabulari:
 Formació de paraules, derivació.
 Omplir espais amb paraules donades
 Classificació etc.
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o expressions estudiades  Buscar sinònims

c)  Reading:

Els alumnes han de llegir un text i contestar preguntes
sobre  aquest,  sempre  amb  “complete  sentences”
(frases completes)

d)  Writing:

En aquest apartat hauran de fer una redacció d’opinió
o  d’avantatges  i  desavantatges,  seguint  els  models
estudiats  durant  el  curs  pel  que  fa  a  l’estructura,
criteris de cohesió i coherència, i de registre.

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

2n de Batxillerat

A juny serà la prova extraordinària per als alumnes de 2n de Batxillerat. Constarà de dues parts fonamentals:

a) 1r Apartat de gramàtica i vocabulari del llibre de text amb preguntes variades practicades durant el curs.
b) 2n apartat d'una prova complementària tipus  B 1/ EBAU (Avaluació de Batxillerat per al Accés a l'Universitat),
on estan inclosos apartats de comprensió lectora, de vertader i fals, on s’ha de justificar amb informació del text,
exercici de vocabulari, exercici de ‘multiple choice’,  de comprensió del text i  la redacció de 150 paraules. Esta
redacció serà ‘d’opinió’o “avantatges i desavantatges” a elegir.

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.  

1r i 2n curs dels cicles bàsic, mitjà i superior de FP

A juliol hi ha una prova extraordinària (CF 1r) per a recuperar la matèria amb preguntes sobre els següents aspectes: 
vocabulari, gramàtica, comprensió lectora i expressió escrita.

A juny serà la prova extraordinària per als alumnes de (CF 2n) amb preguntes sobre els següents aspectes: vocabulari, 
gramàtica, comprensió lectora i expressió escrita.

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

3.  Alumnes pendents

ESO

Si l’alumne no aprova la prova extraordinària i promociona de curs, podrà recuperar l’assignatura pendent de la 
següent manera:

• Si aprova el segon trimestre, es considera aprovat el/s curs/os anterior/s.

• Si suspèn, abans de Setmana Santa es donarà material de repàs a l’alumne, que haurà de lliurar fet i corregit. 
(S’anota quan l’entreguen i se’ls torna amb un full autocorrector perquè el puga corregir de forma autònoma a 
classe). Cap a finals de maig cada professora s’encarregarà dels seus alumnes pendents i l’alumne farà una prova 
de mínims del/s curs/os pendent/s. Aquest procés es qualificarà així:

a) Lliurament en la data demanada del material fet: 20%
b) Lliurament del material auto-corregit: 10%
c) Prova: 60%
d) Actitud curs actual: 10%

• A la prova extraordinària de juliol del/s curs/os posterior/s comptarà positivament lliurar quadern/s de repàs d’estiu
del/s curs/os pendent/s fet/s.

• En el cas d’alumnes amb ACIS i el d’alumnat de compensatòria que desconega les dues llengües o el valencià 
estant escolaritzat en PEV, els procediments i instruments previstos per a avaluar el seu aprenentatge i la seua 
progressió són els mateixos que per a la resta d’alumnat.

• Quant els criteris de qualificació, són distints:

Exàmens: 50 %, Activitats: 25% i Actitud: 25%.

Els criteris de promoció: són iguals als de la resta de l’alumnat, llevat que es tindran en compte les recomanacions 
del Departament d’Orientació, de manera que, en casos especials, es puga donar un 10 % més de nota a Activitats i 
Actitud (que significaria el 60% front a Exàmens 40%).

1r de Batxillerat

Els alumnes de 2n de batxillerat amb Anglés pendent de 1r de batxillerat  podran aprovar l'assignatura o per mitjà
d'exàmens que tindran lloc al gener i maig. La prova es basarà en els continguts mínims de 1r Batxillerat i inclourà
activitats del tipus que apareix en Key 1  Els exàmens constaran de quatre parts: expressió escrita, comprensió escrita,
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gramàtica i vocabulari.

• COMPRENSIÓ ESCRITA: L'alumne ha de ser capaç de comprendre globalment textos de característiques 
paregudes als treballats el curs anterior en el seu llibre de text i quadern Key to Bachillerato 1 o en les classes de 
repàs. També ha de poder traure conclusions o deduir idees i interpretar els textos.

• EXPRESSIÓ ESCRITA: L'alumne haurà d'escriure una redacció sobre un dels temes dels llibres de text i 
contestar a unes preguntes sobre la novel·la de lectura obligada en 1r de Batxillerat del curs anterior o del llibre de
text i quadern.

• TEMES GRAMATICALS

• Repàs de les estructures verbals dels cursos anteriors: Presents simple i continu i els Pretèrits indefinit i 
perfecte. El Futur amb: will, going to i el present continu. Verbs irregulars. Can /Should/ have to + Verb.

• Repàs dels Pronoms personals; adjectius demostratius i possessius; partícules interrogatives; comparació 
dels adjectius.

• El Pretèrit Imperfet, el plusquamperfet. Can /Could / be able to + Verb.

• Oracions Condicionals (Tipus primer i segon) i L'Estil Indirecte. Afirmacions. Tell/ Say.

• La Veu Passiva.

• Gerundi i infinitiu

• Oracions adjectivals (amb: who, which, whose, when i where).

VOCABULARI   El Vocabulari de les unitats de Key 1.

 1r curs en Cicles

Si els alumnes de 2n de cicles bàsic, mitjà i superior que no hagen superat la prova extraordinària, podran recuperar la 
matèria pendent de 1r de la següent manera:

1.- Hauran de fer un quadern d’exercicis que presentaran abans de les vacances de Nadal i que comptarà un 20%
de la nota total.

2.- En gener faran una prova dels continguts del primer curs corresponent, que comptarà un 70% de la nota total.

3.- El restant 10% s’aplicarà al treball i actitud del curs.

7. Criteris de qualificació.
Els / Les professors/res valoraran el grau d’assoliment dels objectius previstos aplicant la metodologia, tenint en compte
l’adquisició de les competències clau els criteris d’avaluació i fent servir els diferents instruments d’avaluació.

La qualificació s’establirà a partir de l’anàlisi de l’aprenentatge i del progrés en les activitats i tasques realitzades per
part de l’alumnat. Aquest curs, degut a que moltes activitats s’hauran de fer de manera no-presencial per  la COVID-19,
hem decidit valorar més el treball diari de l’alumnat i un poc menys els exàmens. Així els/les docents tindran en compte
i qualificaran els següents aspectes de la següent manera.

QUALIFICACIÓ al 1r cicle i 2n cicle d’ESO ( 1er, 2n, 3r i 4t ESO )

70 %   
Exàmens

40 %  Reading (10%), Writing (10%), Listening (10%) i Speaking (10%)
30%   Use of English  (Grammar and vocabulary)

• A la segona avaluació els alumnes s’han d’examinar de la novel·la que comptarà un 20% de la
nota de la segona avaluació.

30%

Actitud i
activitats

Quant a l'actitud es té en compte:
Interès, motivació, esforç, comportament, treball en equip, assistència, puntualitat, ….. Comptarà molt
positivament l’esforç i comportament tant en l’aula d’ordinadors com en l’aula virtual.
Quant a les activitats es té en compte:
Llibreta, workbook, treball a classe, redaccions, vocabulary notebook, treball sobre la lectura, video tests
or activities, activitats del desdoblament, computer work, role-play, listening tests or activities, dictations,
projects, ...

Observacions:
A la segona avaluació, és obligatòria la lectura d’una obra adaptada que es podrà avaluar amb diversos instruments. Els
alumnes s’han d’examinar de la novel·la que comptarà un 20% de la nota de la segona avaluació.

L’avaluació de la lectura constarà de dues parts: les activitats indicades pel professor que comptaran un 10% i exercicis de 
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reading  sobre la lectura que estaran inclosos en els exàmens que es fan durant la segona avaluació. Els exercicis de 
reading de la lectura comptaran un 10% de la nota.
En el cas d’alumnes amb ACIS i el d’alumnat de compensatòria :  Exàmens: 50 %, Activitats i Actitud: 50%.
* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

QUALIFICACIÓ al 3r PMAR – 4t Reforç

50 %   
Exàmens

25 %  Reading, Writing, Listening i Speaking
25%   Use of English  (Grammar and vocabulary)

50%

Actitud  i
activitats

Quant a l'actitud (20%) es té en comte:
Interès, motivació, esforç,  comportament, treball  en equip, assistència,  puntualitat,  ….. Comptarà molt
positivament l’esforç i comportament en l’aula d’ordinadors.
Quant a les activitats (30 %) es té en comte:
Llibreta, workbook, treball a classe, redaccions, vocabulary notebook, treball sobre la lectura, video tests
or activities, activitats del desdoblament, computer work, role-play, listening tests or activities, dictations,
projects, ...

Observacions:       * En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

QUALIFICACIÓ a 1r Batxillerat

85 %   
Exàmens

35% :  Use of English (Grammar & Vocabulary)
50 %:  20% Reading, 20% Writing, 10% Listening and speaking

15%
Actitud i
 activitats

Interès, esforç i comportament conformen aquest percentatge. Compta la puntualitat, si porten material,
treballen  en  classe,  no  parlen,  porten  els  deures  fets,  participen  (pregunten,  ixen  voluntaris,  aporten
idees, ...), atenen, respecten els companys i respecten el professor i l’assignatura.

Observacions:  Preferiblement a la primera avaluació si no a la segona, s’han d’examinar de la novel.la que comptarà
un 20 % (10% l’exàmen de Reading i 10% les activitats).

*En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

QUALIFICACIÓ a 2n Batxillerat

1ª Avaluació
85%  Exàmens

35% :  Use of English (Grammar & Vocabulary)
50 %:  20% Reading, 20% Writing, 10% Listening and speaking

2ª/3ª  Avaluació  
85%  Exàmens

45 %:  Use of English (Grammar & Vocabulary)
10 % Listening , speaking - 30% B 1 / PAU exam

15%
Actitud i
activitats

Interès,  esforç i comportament conformen aquest  percentatge.  Compta la puntualitat, si porten
material,  treballen  en  classe,  no  parlen,  porten  els  deures  fets,  participen  (pregunten,  ixen
voluntaris,  aporten  idees,  ...),  atenen,  respecten  els  companys  i  respecten  el  professor  i
l’assignatura.

Observacions:   Preferiblement  a  la  primera avaluació  si  no  a  la  segona, s’han  d’examinar  de  la  novel.la que
comptarà un 20 % (10% l’exàmen de Reading i 10% les activitats).
*En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

QUALIFICACIÓ a Comunicació en Llengua Anglesa  (FPB) I i II.

   FPB I FPB  II Per  a  l’actitud  es  tindrà  en  compte
l’assistència,  puntualitat,  bona
disposició,  mostra  d’interès,  respectar
els companys, la matèria i la professora,
prestar  atenció,  estar  en  silenci,
participar,  esforçar-se,  fer  activitats
voluntàries, etc.
Les  activitats  inclouen  tot  el  treball
que  faran  a  classe:  escoltar,  parlar,
llegir, contestar, completar, escriure…
tant de forma escrita, a la llibreta, en
la  pissarra  o  l’ordinador,  de  forma
individual  o en  grup,  com de forma
oral. L'avaluació de l'oral es valorarà

Exàmens
40 %

Actitud
30%

 Activitats
30%

10 % Reading
5 % Writing,
5 % Listening
20  %  Use  of  English
(Grammar  &
Vocabulary)

Exàmens
50 %

Actitud
20%

 Activitats
30%

10 %  Reading
10 %  Writing,
10 %  Listening
20  %   Use  of  English
(Grammar  &
Vocabulary)

Observacions:

* En la prova extraordinària comptarà 50% lliurar totes les activitats propo-
sades per la professora fetes i presentables i 50% la prova escrita. Aquesta
inclourà  preguntes  sobre  els  següents  aspectes:  vocabulari,  gramàtica,
comprensió lectora, comprensió oral i expressió escrita.
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amb un 10% de la nota  d'activitats.
També inclourà el treball que es demane
per  a  casa.  Ara  bé  es  procurarà  posar
pocs  deures,  però  l'alumne/a  que  no
acabe les activitats de classe a l'aula, les
haurà d'acabar en casa.

QUALIFICACIÓ D'ANGLÉS TÈCNIC I /II – M ( Codis: CV001 / CV002)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà:  

 Atenció a Persones en Situació de Dependència (presencial i semipresencial)
 Jardinería y Floristería (Presencial)

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL
  

50%   
Exàmens

20% Use of English (Grammar & 
Vocabulary)
30%: 10% Oral Project, 10% 
Writing, 5% Reading and 5% 
Listening

70%
Exàmens

30% Use of English (Grammar & 
Vocabulary)
40%: 20% Reading, 10% Writing, 
10% Listening

50%
Actitut i

 activitats

Puntualitat y/o asistencia: 10%
Homework and Project: 10%
Classwork: 10%
Esforç: 10%
Participació: 10%

30%
Activitats

online

Activitats per a entregar ‘online’ del 
seu llibre. Cada unitat és el 15%.

Interés, esforç i comportament conformen aquest 
percentatge. Compta la puntualitat, si porten material, 
treballen en classe, no parlen, porten els deures fets, 
participen (pregunten, ixen voluntaris, aporten idees, ...), 
atenen, respecten els companys i respecten el professor i 
l’assignatura. Comptarà molt positivament l’esforç i 
comportament tant en l’aula d’ordinadors com en la 
plataforma Aules per a treballar amb els alumnes.

En la modalitat semipresencial s'utilitzarà el seu 
llibre de text i els recursos i activitats d'internet més 
apropiats per a la modalitat d'aquest curs.
En aquesta modalitat es treballarà amb els alumnes de 
manera diferent que amb la resta. S'utilitzarà la 
plataforma Aules (on-line) per a treballar amb els 
alumnes en les tutories individualitzades, per a la 
entrega d'activitats i treballs i de manera presencial en 
les tutories col·lectives per a fer explicacions que es 
consideren necessàries i resoldre tots els dubtes que 
puguen plantejar-se.

Instruments d’avaluació modalitat presencial i semi-presencial:

Proves escrites, proves orals, anotacions d’observació directa en l’aula, redaccions presencials, projectes i treballs
fets en classe, redaccions fetes en classe i en casa.…
En la  modalitat  semi presencial  també hi  haurà  proves  escrites  de  gramàtica,  vocabulari  així  com exercicis  de
comprensió i expressió  oral i escrita.

Aquests  percentatges  s’apliquen en totes  les  avaluacions (  les tres  de primer i  les  dos de segon) però la prova
estraordinària només consta dels següents continguts: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i redacció.

Observacions:

* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.
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QUALIFICACIÓ D'ANGLÉS TÈCNIC I /II – S ( Codis: CV003 / CV004)
Cicle Formatiu de Grau Superior:

 Educació Infantil I/II (presencial i semipresencial)
 Animació Sociocultural i Turística II (Presencial)

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL
  

60%   
Exàmens

25% Use of English (Grammar & 
Vocabulary)
35%: 10% Oral Project, 10% 
Writing, 10% Reading and 5% 
Listening

70%
Exàmens

30% Use of English (Grammar & 
Vocabulary)
40%: 20% Reading, 10% Writing, 10% 
Listening

40%
Actitut i

 activitats

Puntualitat y/o asistencia: 10%
Homework and Project: 10%
Classwork: 10%
Esforç: 5%
Participació: 5%

30%
Activitats

online

Activitats per a entregar ‘online’ del seu 
llibre. Cada unitat és el 15%.

Interés, esforç i comportament conformen aquest 
percentatge. Compta la puntualitat, si porten material, 
treballen en classe, no parlen, porten els deures fets, 
participen (pregunten, ixen voluntaris, aporten idees, ...), 
atenen, respecten els companys i respecten el professor i 
l’assignatura. Comptarà molt positivament l’esforç i 
comportament tant en l’aula d’ordinadors com en la 
plataforma Aules per a treballar amb els alumnes.

En la modalitat semipresencial s'utilitzarà el seu llibre de 
text i els recursos i activitats d'internet més apropiats per a la
modalitat d'aquest curs.
En aquesta modalitat es treballarà amb els alumnes de 
manera diferent que amb la resta. S'utilitzarà la plataforma 
Aules (on-line) per a treballar amb els alumnes en les 
tutories individualitzades, per a la entrega d'activitats i 
treballs i de manera presencial en les tutories col·lectives per
a fer explicacions que es consideren necessàries i resoldre 
tots els dubtes que puguen plantejar-se.

Instruments d’avaluació modalitat presencial i semi-presencial:

Proves escrites, proves orals, anotacions d’observació directa en l’aula, redaccions presencials, projectes i treballs fets en
classe, redaccions fetes en classe i en casa.…
En la modalitat semi presencial també hi haurà proves escrites de gramàtica, vocabulari així com exercicis de comprensió i
expressió  oral i escrita.

Aquests percentatges s’apliquen en totes les avaluacions ( les tres de primer i les dos de segon) però la prova estraordinària
només consta dels següents continguts: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i redacció.

Observacions:
* En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova escrita.

IMPORTANT
Ja que els exàmens estan dividits en diferents apartats delimitats,  com ara:  gramàtica,  vocabulari,  lectura,

escriptura,  parla  i  audició,  el  Departament  d’anglés  fa  constar  que:  l’alumnat  estarà  obligat  a  contestar cadascú
d’aquests apartats. Aquells alumnes que deixen en blanc o contesten de forma incoherent el reading i/o el writing se'ls
restarà un punt a la qualificació global de l'examen, tant en la prova ordinària com en la extraordinària.

 Si un alumne ha copiat o  es demostra que ha intentat copiar   en una prova ordinària o extraordinària se li
retirarà l'examen  i  la nota d'aquest  control  serà nul·la,  és  a  dir obtindrà un zero com a puntuació d'eixe control.
S'informarà l' equip docent i la família.

QUALIFICACIÓ a l’optativa: Taller de Reforç de 1r d’ESO

Activitats 100%
1) PROCÉS: Observació a l'aula: 50%

Speaking 10%, Listening 10%, Reading 10%, Writing 10% i Actitud 10%

2) REGISTRE DEL TREBALL:  Quadern: 20%

3) RESULTATS/PRODUCTE FINAL:  Treballs/projects: 30%
  presentació i complet 10%  i  qualitat/propietat: 20%

Pàgina 48 de 87



L’instrument d’avaluació a emprar és l’observació en l’aula així com la valoració del quadern de l’alumnat i dels treballs o
projectes realitzats.

QUALIFICACIÓ a l’optativa: Competència Comunicativa oral en Anglés

60 %   
Exàmens

20%: Listening
40 %: Speaking

40%
Actitud i
 activitats

Interès, esforç i comportament conformen aquest percentatge. Compta la puntualitat, si porten material, treballen en
classe (elaboració de role-plays, elaboració de projectes o presentacions, elaboració de podcats,...) participen en totes
les activitats desenvolupades a l’aula en llengua anglesa, atenen, respecten els companys i respecten el professor i
l’assignatura. (10% actitud i 30% activitats)

Instruments d’avaluació:

Proves orals,  presentacions orals, role-plays dins de l’aula, anotacions d’observació directa en l’aula,  projectes i treballs fets en classe.

*En la prova extraordinària comptarà 100 % la prova oral que podrà ser una presentació oral, un podcast, un project gravat en
vídeo dels alumnes,...

             Ja que els exàmens estan dividits en diferents apartats delimitats, com ara: gramàtica, vocabulari, lectura,
escriptura,  parla  i  audició,  el  Departament  d’Anglés  fa  constar  que:  l’alumnat  estarà obligat  a  contestar cadascú
d’aquests apartats. Aquells alumnes que deixen en blanc o contesten de forma incoherent el reading i/o elwriting se'ls
restarà un punt a la qualificació global de l'examen.

            Si un alumne ha copiat o es demostra que ha intentat copiar  en una prova ordinària o extraordinària se li
retirarà l'examen  i  la nota d'aquest  control  serà nul·la,  és  a  dir obtindrà un zero com a puntuació d'eixe control.
S'informarà l' equip docent i la família.

8. Metodologia. Orientacions didàctiques.

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius.

1. Principis pedagògics generals

Les estratègies metodològiques són la referència de com ensenyar. En este sentit, l'educació es concep com un
procés  constructiu  en  què  la  relació  i  l'activitat  que  mantenen  el  professor  i  l'alumne  permeten  l'aprenentatge
significatiu. Esta concepció permet la funcionalitat de l'aprenentatge, en la mesura que l'alumne puga utilitzar allò que
ha aprés en circumstàncies reals, portant-ho a la pràctica o utilitzant-ho per a aconseguir nous aprenentatges.

Per a aconseguir l'aprenentatge significatiu s'ha de partir de les orientacions següents:

a)  Considerar el nivell de desenvolupament de l'alumne i dels seus aprenentatges previs.
b)  Facilitar situacions d'aprenentatge que tinguen sentit per a l'alumne.
c)  Suscitar la interacció en l'aula.
d)  Possibilitar que els alumnes i alumnes realitzen aprenentatges significatius per mitjà
     de la memorització comprensiva, la reflexió i l'adequada activitat mental.

Dins de l’apartat a) mencionar el pla de transició que desenvolupem al centre amb les escoles adscrites i del que
aquest departament forma part perquè ho considerem molt important i necessari en la evolució del aprenentatge
dels alumnes. Dins d’aquest pla, han uns acords apresos per part de totes les matèries de 1er de l’ESO seguint les
pautes donades per l’escoles de primària.
Però a més, el departament d’anglés del nostre centre també va decidir uns acords amb les mestres d’anglés de les
escoles adscrites per a millorar la transició dels alumnes de la primària a la secundària:
- Introduir en primària més lectures curtes de texts i alguna lectura adaptada en l’últim curs de primària (sisé).
- Fer escriure als alumnes textes curts en anglés molt guiats, un per unitat en els últims cursos de primària.
- El nostre centre adaptaria les activitats i proves relacionades amb la lectura adaptada en 1er ESO.
- Reunir-nos abans de començar el curs per a poder obtindre informació dels alumnes sobre la nostra matèria.
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2. Principis metodològics de l'àrea d'anglés

Des del  departament d’angles de l’IES la Malladeta, pensem que un programa de llengües estrangeres no pot
centrar-se en trets aïllats del  llenguatge, ja siguen funcions comunicatives, estructures o habilitats lingüístiques.  En
canvi, considerem que es molt important la integració del llenguatge, les habilitats i continguts, tenint en compte també
els diversos tipus de competències que han de ser adquirides per tot estudiant de llengües estrangeres.

El currículum de la Llengua Estrangera en Educació Secundària Obligatòria pretén:

a) Crear interés per aprendre l'idioma estranger.
b) Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita.
c) Tractar aspectes de la cultura anglòfona, propiciant la seua comparació i contrast amb els de la pròpia.
d) Assentar les bases per a futurs estudis de major profunditat.

Per a aconseguir dits objectius, és aconsellable articular els continguts en quatre blocs:
a) La comunicació oral. Introdueix els continguts necessaris per a entendre i expressar comunicacions orals.

Seguirem els tres passos següents:
 Iniciar la pràctica amb activitats dissenyades per a esbrinar els coneixements previs dels alumnes.
 Practicar els continguts nous amb els ja adquirits.
 Usar els continguts en les situacions noves.

b) La comunicació escrita. Introdueix els continguts necessaris per a comprendre i produir textos escrits. Cal
seguir els tres passos següents:

 Iniciar la lectura de textos senzills.
 Practicar els continguts nous junt amb els ja adquirits.
 Posar en pràctica els continguts en les situacions noves.

c)  Els aspectes  socioculturals. Aporten  informació  sobre aspectes  de la  forma de  vida  i  valors  dels  països
anglòfons.

d)  Les  estratègies  d'aprenentatge.  Faciliten  l'aprenentatge  de  l'idioma  i  fomenten  l'autonomia  de
l'alumne:

 Realització d'una variada gamma d'activitats lingüístiques interactives i individuals.
 Avaluació del que aprén i del procés d'aprenentatge.

L'objecte de la matèria en l'etapa de Batxillerat és l'aprenentatge de les destreses discursives que poden tenir lloc
en àmbits diversos. En aquesta etapa es continua el procés d'aprenentatge de la llengua estrangera amb l'objectiu que en
finalitzar-la  els  alumnes  i  les  alumnes  hagen  consolidat  totes  les  destreses  i  siguen  capaces  de  mantenir  una
Interacció/Agrupament i fer-se entendre en un conjunt de situacions, tals com: narrar i descriure recolzant els seus punts
de vista amb detalls i exemples adequats, expressar opinions i desenvolupar una seqüència d'arguments senzills. Tot açò
fent ús d'un lèxic cada vegada més ampli relacionat amb temes generals i manifestant un acceptable control gramatical,
utilitzant nexes per a assenyalar les relacions entre les idees,  amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat  creixent.  En
definitiva, aquesta etapa ha de suposar la continuació d'un aprenentatge cada vegada més autònom que ha de durar tota
la vida.

El desenvolupament de les diverses unitats didàctiques que integren cada un dels cursos secundària i batxillerat
promou:

 La integració de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
 Un enfocament integrador, acostant l'alumne a situacions contextualitzades de la seua pròpia experiència o dels

seus  coneixements  previs,  alternant-se  activitats  de  diversa  naturalesa  (observació,  comprensió,  expressió,
reflexió,  valoració,  creació,  aplicació,  investigació)  a  través  de  l'actuació  del  professor  (motivació,
explicacions, exemplificacions, preguntes, propostes de tasques, etc.) i amb la participació activa dels alumnes
i alumnes.

 S'afavoreix  l'atenció  individualitzada  als  alumnes,  que  es  complementa  amb  activitats  de  reforç  a  fi  de
recuperar  aquells  objectius  i  continguts  bàsics  no  consolidats  i  amb activitats  d'ampliació  quan  això  siga
possible.

 Els llibres de text, amb les versions digitals del Student's Book y Workbook presenten el material de forma
interactiva, amb solucions, àudio, vídeo i altres recursos extra com Listening, Speaking, VocApp, pronunciació
i traducció. Els recursos de la web Oxford Online Learning Zone,Oxford Premium i Oxford Plus i macmillan
secondary website permeten que els alumnes practiquen de forma interactiva en casa o en l'aula i així ens
impliquem en un ús complet de les TIC.

 Reforç  i  ampliació. Hi  ha  una  diversitat  d'exercicis  i  activitats  que  possibiliten  que  els  alumnes puguen
treballar al seu ritme d'aprenentatge. Aquestes activitats es troben en el iPack i les activitats opcionals o extra
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en el Teacher's Guide. A més a més hi ha un Teacher's Resource pack amb activitats de reforç, extensió i
consolidació, basades en les diferents seccions estudiades en la unitat.

    Les  línies  d'actuació  en  el  procés  d'ensenyament-aprenentatge  que  permeten  assolir  els  objectius  del  Mòdul
Professional: Comunicació i Societat I i II (Comunicació en Llengua Anglesa I i II) estaran orientades cap a:

 La concreció d'un pla personalitzat de formació que tinga com a objectiu aconseguir la integració de l'alumne/a
en les situacions d'aprenentatge proposades, mitjançant l'aplicació d'estratègies motivadores.

 La potenciació de l'autonomia en l'execució de les activitats i en la gestió del seu temps d'aprenentatge en
l'àmbit de les competències i continguts de la llengua anglesa.

 La realització  de  dinàmiques  sobre  el  desenvolupament  d'habilitats  socials  que  afavoreixen  l'assentament
d'hàbits de disciplina i de treball individual i en equip.

 La  utilització  d'estratègies,  recursos  i  fonts  d'informació  al  seu  abast,  fomentant  l'ús  de  les  TIC,  que
contribueixen  a  la  reflexió  sobre  la  valoració  de  la  informació  necessària  per  construir  explicacions
estructurades de la realitat que l'envolta.

 La utilització de mètodes globalitzadors (projectes, centres d'interès, entre d'altres) que permeten la integració
de l'alumnat en les activitats d'aprenentatge, concretada en una metodologia de treball que els relacione amb
l'actualitat.

 La programació d'activitats que es relacionen, sempre que siga possible, amb capacitats que es deriven del
perfil professional.

 La utilització de la llengua tant en la interpretació i elaboració de missatges orals i escrits senzills, mitjançant
el seu ús en diferents tipus de situacions comunicatives i textuals del seu entorn.

 La utilització d'un vocabulari adequat a les situacions del seu entorn que orientarà la concreció dels continguts,
activitats i exemples utilitzats en el mòdul.

 La selecció i  execució d'estratègies didàctiques que faciliten l'autoaprenentatge i  que incorporen l'ús de la
llengua en situacions de comunicació el més reals possibles, utilitzant les possibilitats de les Tecnologia de la
Informació i de la Comunicació (correu electrònic, SMS, internet, xarxes socials, entre d'altres).

 La utilització de les tècniques de comunicació per potenciar el treball en equip que els permeta integrar-se en
les activitats educatives amb garantia d'èxit.

 L'apreciació  de  la  varietat  cultural  i  de  costums presents  en  el  seu  entorn,  posant-la  en  relació  amb les
necessitats derivades de l'ús de la llengua amb diferents parlants.

 El desenvolupament d'hàbits de lectura que els permeten gaudir de la producció literària mitjançant l'ús de
textos seleccionats a les seues necessitats i característiques.

        El mètode que seguirem per a Anglés Tècnic 1 – M (CV0001)-Atenció a Persones en Situació de Dependència
(en modalitat presencial i semipresencial) és  “English for social and health carers”  Editorial Altamar i materials
diversos aportats per la professora. El llibre está dividit en 9 unitats didàctiques i en cada untitat didàctica es treballan
els  següents  aspectes:  Reading,  Vocabulary,  Grammar,  Listening,  Speaking  i  Writing.  D’aquestes  9  unitats  en
treballarem 6 en primer i les següents 3 en segon.

      Enguany en Anglés Tècnic 2 – M  (CV0002) -Atenció a Persones en Situació de Dependència (en modalitat
presencial i semipresencial) s’utilitzarà “English for social and health carers” Editorial Altamar i materials diversos
aportats per la professora.

       En Anglés Tècnic 1 – S (CV0003)(en modalitat presencial i semi presencial). El mètode que seguirem enguany 
en 1r del cicle de infantil és “English for Early Years Education” Editorial Altamar. El llibre conté suficient material 
per a poder-lo treballar en els dos cursos. Está dividit en 9 unitats didàctiques i en cada untitat didàctica es treballan els 
següents aspectes: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking i Writing. D’aquestes 9 unitats en treballarem 6 
en primer i les següents 3 en segon.

   En Anglés Tècnic 2 – S (CV0004) (2n Educació Infantil - en modalitat presencial i semi presencial). Utilitzarem 
 “English for Early Years Education”Editorial Altamar.

      Tant amb el nou llibre de TAPSD, el d'Infantil i el de Animació Sociocultural i Turística es cobreixen totes les 
manques que hi havia fins ara, per exemple:
a) Situacions de treball reals.
b) Vocabulari específic de l'àrea.
c) Activitats orals.
d) Listening, readings i writing practice relacionat amb el seu cicle.
e) Projectes

   En el Mòdul profesional Anglés Tècnic 2 – Codi: 0179 - 2n d’Animació Sociocultural i Turística el mètode que
seguirem és Burlington professional modules ‘Tourism’ de Emma Morgan. El llibre conté suficient material per a poder-
lo treballar en els dos cursos. Está dividit en 20 unitats didàctiques i en cada untitat didàctica es treballan els següents
aspectes: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking i Writing. D’aquestes 20 unitats treballarem les 5 últimes
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Considerem que a aquests nous llibres proporcionem als nostres alumnes una sèrie d'activitats concretes que estimulen i
consoliden les seues competències orals, escrites i socioculturals. Tenint en compte la combinació de tres enfocaments 
diferents però relacionats entre si:

a) Enfocament comunicatiu
b) Aprenentatge cooperatiu
c) Enfocament per tasques

     En la modalitat semi-presencial  no utilitzarem Workbook o Activity Book sinó que utilitzarem els recursos i
activitats d'internet més apropiats per a la modalitat d'aquest curs. En aquesta modalitat es treballarà amb els alumnes de
manera diferent que amb la resta. S'utilitzarà la plataforma  Aules i Webex (on-line) per a treballar amb els alumnes en
les tutories individualitzades, per a la entrega d'activitats i treballs i de manera presencial en les tutories col·lectives per
a fer explicacions que es consideren necessàries i resoldre tots els dubtes que puguen plantejar-se.

La temporalització serà la mateixa que en la modalitat presencial (9 unitats) D’aquestes 9 unitats en treballarem 6 en
primer i les següents 3 en segon.

Enguany en la modalitat presencial també treballarem amb Aules i Webex i es pujarà tot el material que siga necessari
per a utilitzar menys fotocòpies en classe.

Aquests mòduls contenen la formació necessària per a l'acompliment d'activitats relacionades amb les funcions 
d'atenció al client, informació i assessorament, desenvolupament i seguiment de normes de protocol i compliment de 
processos i protocols de qualitat; tot això en anglès, incloent aspectes com:

a) L'ús i aplicació de les diverses tècniques de comunicació per a informar i assessorar al client durant els 
processos de servei.

b) El desenvolupament i formalització de processos i protocols de qualitat associats a les activitats del servei.

c) Les activitats professionals associades a aquestes funcions, s'apliquen en els processos corresponents a la 
qualificació professional.

d) La formació del mòdul contribueix a arribar a els objectius generals del cicle formatiu i les competències del 
títol.

e) Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament aprenentatge que permeten arribar a els objectius dels mòduls,

               versaran sobre:

◦ La descripció, anàlisi i aplicació dels processos de comunicació i les tècniques d'imatge personal utilitzant l'anglès.

◦ Els processos de qualitat en l'empresa, la seua avaluació i la identificació i formalització de documents 
associats a la prestació de serveis en anglès.

◦ La identificació, anàlisi i procediments d'actuació davant queixes o reclamacions dels clients en anglès.

          

3.  Recursos didàctics i organitzatius.

La  selecció  i  ús  de  materials  i  recursos  didàctics  constitueix  un  aspecte  essencial  de  la  metodologia.  El
professorat seguirà implicant-se en l'elaboració i disseny de diferents tipus de materials, adaptats als diferents nivells,
estils i ritmes d'aprenentatge.

Es posarà l'accent principalment en les TIC ja que permeten l'accés a recursos virtuals que l'alumne pot utilitzar
fora de l'aula i així aprendre de manera autònoma. La labor del professor és orientar a l'alumne en un ús segur, crític i
responsable  dels  mitjans  digitals.  S'utilitzaran  tant  recursos  autèntics  com  adaptats  a  l'acció  docent  (arxius
d'àudio/video, debats, fotografies, notícies d'actualitat, textos literaris o científics relacionats amb la seua especialitat,
etc.). Es tracta de trobar un equilibri entre la tasca proposada i el recurs triat. A més, l'ús de materials complementaris
pot convertir-se en una mesura d'atenció a la diversitat per a satisfer les necessitats individuals o col·lectives que es
plantegen.

Tot açò adquirix una importància destacada aquest curs per la situació a què ens ha abocat la COVID-19, de
manera que des d’inici de curs ensenyarem i habituarem a l’alumnat a treballar amb el moodle Aules i a participar en
alguna vídeo-conferència mitjançant  Webex per  si  ens  veem obligats a  treballar  d’aquesta manera si  tornem a ser
confinats o per si algun alumne/a ho necessita.

Recursos materials disponibles al centre:

• Vídeo-DVD, TV

• Radiocasset/ reproductor CD,Gravador àudio

• Ordenadors (PC, portàtils, e-beam...)

• Pissarra Digital Interactiva

    Recursos d’espais disponibles en el centre:

• Aula d’ordenadors – Aula audiovisual

• Sala d’actes

• Biblioteca
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• Connexió a Internet (WiFi, altres...) Distribució de l’espai dins de l’ aula:

• Distribució de pupitres en files

 
Els llibres d’ESO i de Batxillerat van acompanyats d’un CD individual per a cada l’alumne i d’un quadern de treball
(workbook) per a repassar, reforçar o ampliar els continguts del mètode i també cada alumne d’ESO pot disposar de
material extra classificat per nivells al que es pot accedir si els pares signen una autorització per a poder entrar en la
pàgina de l’editorial, on cada alumne pot accedir amb el seu propi nom d’usuari i la seua contrasenya .

Es disposa també de l'iPack, amb les versions digitals del Student’s Book i Workbook per a presentar el material
de classe amb la pissarra digital interactiva o el portàtil i el projector. Inclou la versió interactiva de les solucions,
l'àudio i vídeo; a més d'altres recursos extra.

El professorat també disposa d’altres recursos amb aquesta finalitat de complementar els mètodes: el Resource
Pack amb material de reforç, de revisió, o d’ampliació. El material confeccionat pels membres del departament s’utilitza
per a la realització dels dossiers de les ACIS i per a facilitar activitats per a recuperar les pendents. El llibre Interface 1 i
2, amb el workbook té una versió més adient per als alumnes amb ACIS.

A més a més, treballarem en els desdoblaments d’ESO amb pàgines web i les Webquests elaborades en cursos del
CEFIRE, o amb vídeos i DVDs adaptats a les unitats. També intentarem utilitzar les últimes novetats tecnològiques que
fan més atractiva la didàctica de l’anglés en els desdoblaments.

En el  taller de Reforç d’anglés de  1r d’ESO es repassaran i  reforçaran els continguts del llibre i workbook
d’Anglés per aquest nivell, atenent a les necessitats de l’alumnat i coordinant-se la professora que imparteix la matèria
opcional amb el professorat que imparteix la matèria comuna per incidir en els continguts més adients o necessaris i per
no repetir activitats o treballar-les d’una altra manera.

A més de repassar i reforçar els continguts del llibre, en l’assignatura ‘Taller de Reforç de 1r ESO’, els alumnes
treballarán  amb  un  material  didàctic  com  són  les  flashcards,  handouts,  vídeos  curts,  cançons,  jocs,  etc.  que  els
proporcionarà la seua professora per tal que milloren i estiguen motivats cap a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

En la assignatura de  Comunicació en Llengua Anglesa I i  II de FPB els i  les alumnes treballaran amb el
material  que els proporcionarà la seua professora,  consistent  en fotocòpies de distinta procedència (llibres  de text,
Internet,  realia, etc.) o d'elaboració pròpia així com activitats online de pàgines per aprendre anglés, altres per a la
realització de tasques concretes (per exemple, per a activitats de lectura comprensiva, recerca d'informació per a un
projecte, etc.) i activitats del blog/site de la professora elaborades per ella. Comptaran a més amb tots els recursos del
departament d'anglés i amb una aula d'Informàtica.

En Anglés Tècnic 1 i 2 dels cicles mitjà i superior i  en el Mòdul profesional Anglés el alumnes utilitzaran el 
seu llibre i els corresponents workbooks i/o activitats d'aquestos. També s'utilitzaran materials complementaris (textos, 
vocabulari, activitats orals, vinya) per a completar el llibre principal. A més les noves tecnologies seran presents en tot 
moment (aula virtual, aula d'informàtica, webs específiques, blogs, vídeos, projector, etc) i els alumnes les podran usar 
per a reforçar el seu nivell i/o fer projectes/treballs per a classe.

Igualment, els alumnes treballaran amb material de reforç o d’ampliació segons les seues necessitats, que podrà 
consistir en el suggerit per la pròpia editorial en el llibre del professor i/o el workbook, llibres d’exercicis autocorrectius
que hi ha a la biblioteca, fotocòpies facilitades per la professora i/o altres textos recomanats.

Per una altra banda, es completarà el currículum amb material d’Internet  relacionat amb el mòdul que estan
cursant i treballant en grup o individualment ampliaran la seua competència en l’ús d’Internet.

Els llibres de text i quaderns de treball del curs 2020-2021 són:

• 1r ESO i Taller de Reforç (Anglés): New Pulse 1 , Student's book and workbook ( Ed. Macmillan)

• 2n ESO  : Together  2 , Student's book and workbook ( Ed. OUP))

• 3r ESO: Together 3,  Student's book and workbook (Ed. Oxford)

• 3r ESO PMAR:  Together 3 Essential Practice,  Basic book  (Ed. Oxford)

• 4t ESO:  Together 4, Student's book and workbook ( Ed. Oxford)

• 4t ESO REFORÇ:  Together 3 Essential Practice , Basic workbook (Ed. Oxford)                                               

• 1r Batxillerat: Key to Batxillerat 1, Student's book and workbook  (Ed. Oxford)

• 2n Batxillerat: Key to Batxillerat 2, Student's book and workbook  (Ed. Oxford)

• Es treballarà amb models d´exàmens reals tipus B1.

• Comunicació en Llengua Anglesa 1 (FPB):  English Comunicación y Sociedad 1 ( Ed. Macmillan)
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• Comunicació en Llengua Anglesa 2 (FPB):  English Comunicación y Sociedad 2 ( Ed. Macmillan)

• Anglés Tècnic 1 – M (CV0001)-Atenció a Persones en Situació de Dependència  

              (modalitat presencial i semipresencial) “English for social and health carers” Editorial Altamar

                      Student's book

• Anglés Tècnic 1 – M (CV0001)- Jardineria

 (modalitat presencial) «English for Gardening and Holticulture» Editorial Educalia.

• Anglés Tècnic 2 – M (CV0002)-(Atenció a Persones en Situació de Dependència)

              (modalitat presencial i semi presencial) “English for social and health carers” (student’s book)           

              Editorial Altamar

• Anglés Tècnic 1 – S (CV0003) (1r Educació Infantil) (modalitat presencial i semi presencial)

             “English for Early Years Education” (student’s book) Editorial Altamar.

• Anglés Tècnic 2 – S (CV0004) (2n Educació Infantil)

“English for Early Years Education”(student’s book) Editorial Altamar.

• Mòdul professional Anglés - Animació Sociocultural i Turística ( Codi: 0179)

             “Tourism”  Student's book and workbook (Ed. Burlington)                         

* Resource pack de l’editorial Oxford/ Macmillan

 5. Atenció a la Diversitat

Els nostres materials en l'ESO tenen una metodologia eclèctica, ja que s'esperen diversos estils d'aprenentatge per part
dels alumnes/as i, així mateix, diversos estils d'ensenyament per part dels professors/es. Per açò, aquests materials pres-
ten major atenció a la diversitat.

Es proposen distintes opcions d'atenció a la diversitat a fi que el professor/a dispose de recursos i puga seleccionar
aquells que millor responguen a la realitat de l'aula en un moment donat. L'objectiu de les diferents propostes d'atenció
a la diversitat tenen present tant als alumnes que presenten dificultats com als que mostren gran facilitat per a l'aprenen -
tatge i necessiten nous reptes. L'atenció a la diversitat es facilita a través d’activitats de reforç i ampliació o motivació,
és a dir, activitats de distint nivell de dificultat i reptament, dirigides a distints interessos i necessitats en el seu llibre de
text, el workbook, o fulls que proposa el mètode o altres cercats o produïts pel professor/a, o de revistes, la televisió, ví -
deo, CDs, DVDs o Internet, de treball individual, en parella o grup.

Amb aquest propòsit, i per poder treballar especialment les habilitats de comprensió i expressió oral i escrita, hi ha un
desdoblament setmanal en quasi tots els cursos de l’ESO.

Recursos per atendre la diversitat

La diversitat d'interessos, nivells i necessitats exigix l'ús de distintes estratègies i instruments materials que inclouen els
llibres de text triats. Entre les distintes possibilitats destaquem:

• Apartats per al treball independent d'alumnes o grups que acaben abans (exercicis gramaticals, lectures, etc.).
La seua doble finalitat consisteix d'una banda a mantindre la motivació i l'interés per aprendre dels més ràpids,
i per una altra a possibilitar que el professor ofereix-ca més ajuda i temps a alumnes més lents o de menor
nivell.

• Projectes dissenyats per a permetre, no sols l'elecció per part de l'alumne/grup del més adequat als seus gustos,
habilitats, interessos i temps disponible, sinó també l'elaboració, desenvolupament i presentació del mateix a
distint nivell de competència.

• Secció de cultura per a l'aprofundiment (per part d'alumnes concrets) en temes relacionats amb l'idioma i els
seus parlants. Es tracta d'una secció dissenyada per a donar resposta a les necessitats d'alumnes avantatjats.

• Apartats  opcionals de la guia del  professor,  on s'oferixen idees per a treballar a distints ritmes i  realitzar
activitats  addicionals  durant  el  desenvolupament  de  les  unitats  didàctiques,  sempre  d'acord  amb  les
característiques de grups concrets (classes extenses, grups més lents o més ràpids, etc.)

Pàgina 54 de 87



• Igualment també si hi ofereix material extra de vocabulari i de reading als alumnes amb un nivell per damunt
de la mitjana del grup: material de premsa, Internet,...

• Els desdoblaments, on s'utilitzen activitats del llibre de text i altres recursos didàctics com ràdio-cassete, vídeo,
ordinadors, projector, retroprojector,....

• La utilització del CD-rom i d’Internet en l'ensenyança de la llengua és un eficaç complement a les classes tra -
dicionals i en l'autoaprenentatge. El Departament disposa de diversos CD-ROMs i les professores d’anglés van
a l'aula d'Informàtica una vegada cada dues setmanes alternes amb 1r, 2n i 3r ESO – o poden demanar hora per
a un altre moment si l’aula està lliure- i portar als alumnes.

• Aquest curs disposem d’una matèria opcional per a 2n d’ESO, el Taller de Reforç, per atendre alumnat amb di-
ficultats en la matèria amb interés per superar-les.

Desdoblaments:

Els desdoblaments redueixen el nombre d’alumnes permetent realitzar activitats comunicatives i atendre millor
els  alumnes.  Açò  resulta  molt  útil  quan  es  tracta  de  “speaking  activities”,  dramatitzacions,  ús  de  l'aula
d'ordinadors, prestar atenció a alumnes amb dificultats d'aprenentatge, etc. Es tracta de grups heterogenis a la fi
de treballar per la inclusió de tot l’alumnat.

Enguany al trobar-nos davant d’una situació excepcional,  a causa de la pandémia del  Covid 19, no hi ha
desdoblaments en els nivells de 1r i 2n de l’ESO ja que les hores de desdoblaments s’han hagut d’ utilitzar per a
fer més grups i baixar la ràtio. En canvi, degut a la presencialitat de tot l’alumnat de nou, aquest any hi hauran
desdoblaments en els nivells de 3r i 4t d’ESO.

Per als desdoblaments, el professorat disposarà d’un aula d’informàtica només en el cas que ho demane perquè
no hi ha massa espai buit per a que s’assignen dues aules a un grup.

Tipus d’activitats que es farán a l’aula d’informàtica:
• Activitats de listening, reading and speaking de l’apartat del teacher’s resources de l’editorial.
• Representació dels diàlegs dels temes en l’apartat de Speaking i Speaking task.
• Word Games.
• Listening & Writing & Speaking activities.
• Drama. A sketch every three units.
• Projects and songs.
• Exercicis orals amb Flash cards.
• DVDs, youtube o les pàgines web seleccionades pel professor.
• La secció Speaking Activities and Language Games que conté activitats d’expressió oral per fer en parella.
• la secció Mixed-Ability per consolidar coneixements i ampliar-ne, cadascú segons el seu nivell.
• Una secció de materials d’altres àrees curriculars (Cross-Curricular resources) que consta de temes de Ciències

de la naturalesa i temes de Ciències socials.
• Activitats del Workbook digital.

Decisió de titulació en relació a l'àrea d'Anglés i preparació per als estudis d'Anglés en el Bat-
xillerat i en els Mòduls.

És necessari  que  els  alumnes  de  4t  d'ESO siguen  conscients  que  no  sols  se'ls  jutjarà  pels  progressos  que  hagen
aconseguit en la matèria al final del curs, sinó també per la seua actitud cap a l'assignatura i els seus companys. Un
factor molt important serà el respecte a l'altre: tant cap als companys que volen estudiar com als que pensen entrar en el
mercat de treball al finalitzar 4t d'ESO. Per consegüent, s'exigirà un ambient de treball propi d'un centre educatiu, el
respecte a la pluralitat d'opinions i necessitats, als companys, al professor i a l'assignatura. Un alumne que complix estes
condicions i s'esforça, encara que no aprove l'àrea, mereix la votació positiva per part del professor d'Anglés per a
obtindre el títol de Graduat en ESO si es complixen la resta de condicions de la legislació vigent.

Atenció a la diversitat en Formació Professional

L'atenció a la diversitat vindrà garantida per la metodologia docent emprada, centrada en l'atenció individualitzada, la
qual es podrà dur a terme millor en grups poc nombrosos. Aquesta metodologia permetrà:

• Adequar els ritmes d'aprenentatge a les capacitats de cada alumne/a.
• Revisar el treball diari de l'alumne/a.
• Fomentar el màxim rendiment.
• Augmentar la motivació de l'alumne davant l'aprenentatge per obtenir una major autonomia.
• Afavorir la reflexió de l'alumne sobre el seu propi aprenentatge, per fer-lo partícip del seu desenvolupament i

que detecte els seus èxits i les seves dificultats.
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• Respectar els diferents ritmes i nivells d'aprenentatge.
• Relacionar els continguts nous amb els coneixements previs dels alumnes.
• Repassar els continguts anteriors abans de presentar els nous.
• Relacionar els continguts amb situacions de la vida quotidiana i el perfil professional del cicle.
• Treballar les  unitats  amb diferents nivells  d'aprofundiment,  per atendre els  alumnes més

avantatjats i als més endarrerits.

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. Activitats complementàries.

1. Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge.

Prenent com a referència a Rebecca Oxford, distingirem entre estratègies directes, que estan directament 
relacionades amb la llengua que s’apren, i les indirectes, que ajuden a organitzar l’aprenentatge però sense estar 
directament lligades a la llengua en si.

a) Estratègies directes:

• De memorització:
a. Agrupant paraules segons la funció lingüística, tema,sinònims antònims.
b. Ús de paraules claus.
c. Repàs sense deixar passar el temps.

• Cognitives:
a. Exercicis de repetició
b. Reconeixement i ús de distintes funcions
c. Exercicis de “skimming”, “ scanning” i “recombining”
d. Raonament inductiu i deductiu.
e. Anàlisi comparatiu d’elements lingüístics de l’anglés i valecià castellà.
f. Exercicis de transferència
g. Resums curts
h. Prendre notes.
i. Traduir
j. Ressaltar

• De compensació:
a. Ús de tot tipus d’estratègies lingüístiques o no, que ajuden a millorar comprensió i l’expressió (ús de prefi-
xes, sufixes, ..)
b. Usar pistes lingüístiques o altres.
c. Canviar a la llengua materna
d. Obtenir ajuda
e. Inventar paraules
f. Usar mímica o gestos

b) Estratègies indirectes:
• Metacognitives:

a. Enfocar i delimitar el que s’ha d’aprendre
b. Ordenar i planejar l’aprenentatge

• Afectives:
a. Regulen emociones, motivacions i actituds.
b. Tècniques de relaxació per a reduir l’ansietat

• Socials:
a. Interactuar amb els companys en classe facilita l’aprenentatge.
b. Empatitzar amb els altres.

L’aplicació d’estratègies  d’aprenentatge és important  perquè amb aquestes  es  reforça el  vocabulari,  la
gramàtica, a més l’alumne s’involucra en l’aprenentatge i aconseguix major competència comunicativa. El professor
amb una metodologia que desenvolupe dites estratègies ajudarà els alumnes perquè millore l’aprenentatge de la llengua.

OXFORD, R. (1990). Language Learning Strategies – what every teacher should know. Heinle & Heinle Publishers.

També l’alumne deu treballar els materials del Portfolio com a reflexió del propi aprenentatge.

Tipus d'activitats:

- Activitats d'activació del coneixement previ: Les activitats de preescalfament (Warmer activities) i les primeres activi -
tats serveixen per recordar i assentar els coneixements previs dels alumnes en relació amb la unitat que s'inicia. Han de
servir per motivar l'alumne/a davant els nous aprenentatges.
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- Activitats de reconeixement: La seqüenciació d'activitats es realitza de manera gradual pel que fa a dificultat per per -
metre, en un primer lloc, la comprensió dels conceptes. D'aquesta manera es garanteix de manera molt guiada que
l'alumne/a ha comprès els continguts abans de continuar.

- Activitats de producció: Després del reconeixement, l'alumne/a posa en pràctica els coneixements estudiats en una si-
tuació menys controlada, encara que sempre orientada. Es tracta d'anar assentant els continguts treballats en la unitat i
utilitzar els apresos anteriorment.

- Activitats de personalització: Amb la personalització l'alumne/a s'apropia dels conceptes, i açò facilita la interioritzaci -
ó i facilita l'aprenentatge de nous conceptes d'una manera contínua.

- Activitats de repàs: Al final de cada unitat es fan activitats de repàs dels que s'ha treballat (gramàtica, vocabulari, etc.)
per consolidar l'après abans d'avançar amb nou contingut.

1. Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu o amb alumnat que requerisca actuacions per a la
compensació de les desigualtats (mesures de nivell III i nivell IV).

La intervenció educativa ha de contemplar com a principi la diversitat de l’alumnat, entenent que d’aquesta manera es
garanteix  el  desenvolupament  de  tots  ells,  atenent-los  d’una  manera  personalitzada  segons  la  necessitat  de  cada
estudiant.

Els mecanismes de reforç que hauran de posar-se en pràctica tan aviat com es detectin dificultats en l’aprenentatge seran
tant de caràcter organitzatiu com curricular. Entre aquestes mesures caldrà considerar el suport dins el grup ordinari, els
agrupaments flexibles o les adaptacions del currículum.

El programa de PMAR també donarà resposta a aquesta diversitat, adaptant la metodologia,  els agrupaments i els
materials a les característiques dels alumnes que segueixen aquest programa, facilitant-los així l'accés al currículum.

D'altra banda estan els alumnes amb un nivell per sobre de la resta del grup. Donada la importància de les capacitats en
l'ensenyament  secundari,  també s'exigirà la superació d'aquests alumnes, mitjançant un altre  tipus d'activitats o un
plantejament més rigorós de les del grup. Aquests alumnes més capaços hauran de prendre responsabilitats d'acord amb
el seu nivell.

Decisió de titulació en relació a l'àrea d'Anglés i preparació per als estudis d'Anglés en el
Batxillerat i en els Mòduls.

És necessari  que  els  alumnes  de  4t  d'ESO siguen  conscients  que  no  sols  se'ls  jutjarà  pels  progressos  que  hagen
aconseguit en la matèria al final del curs, sinó també per la seua actitud cap a l'assignatura i els seus companys. Un
factor molt important serà el respecte a l'altre: tant cap als companys que volen estudiar com als que pensen entrar en el
mercat de treball al finalitzar 4t d'ESO. Per consegüent, s'exigirà un ambient de treball propi d'un centre educatiu, el
respecte a la pluralitat d'opinions i necessitats, als companys, al professor i a l'assignatura. Un alumne que complix estes
condicions i s'esforça, encara que no aprove l'àrea, mereix la votació positiva per part del professor d'Anglés per a
obtindre el títol de Graduat en ESO si es complixen la resta de condicions de la legislació vigent.

Tenint en compte  la varietat de necessitats i capacitat de l'alumnat de 4t d'ESO i que una part no vol continuar
estudis, alguns alumnes poden necessitar una adaptació que seria no significativa ja que inclouria els continguts mínims
de 3r d’ESO més alguns de 4t. En aquest cas, concretem, doncs, la seua programació.

Objectius:
 Utilitzar de manera activa els temps verbals següents: present simple, present continu i passat simple.
 Comprendre els usos dels temps verbals en exercicis senzills del llibre 4t d'ESO.
 Comunicar-se per mitjà dels diàlegs de les diverses unitats.
 Ampliar el vocabulari segons els grups lèxics detallats en els continguts de 4t.

Adaptacions Curriculars

Els alumnes amb necessitats educatives específiques, rebran una atenció diferenciada segons les seues necessitats i
capacitats.  Cada professor adaptarà la metodologia,  el material, les activitats, continguts i  objectius a cada alumne
després de consultar el Departament d’Orientació i estudiar què pot aconseguir l’alumne. Es prioritzarà els continguts
de procediments i  actituds,  i  s’intentarà buscar  la integració social  i  l’autonomia personal,  davant la impossibilitat
d’aconseguir un progrés suficient en continguts conceptuals. Intentarem desenvolupar la capacitat de comunicació en
llengua estrangera dins de les seues limitacions i potenciar les habilitats que els permeten integrar-se al món laboral.  
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Per als alumnes amb petites dificultats d’aprenentatge i/o conducta les adaptacions se centraran  en:
 Temps i ritme d’aprenentatge.
 Metodologia més personalitzada.
 Reforçar les tècniques d’aprenentatge.
 Millorar els procediments, hàbits i actituds.
 Donar-li major pes al desenvolupament de les competències bàsiques.

A l'inici del curs, els professors hauran de detectar aquells possibles casos susceptibles de beneficiar-se d'una
ACI no significativa dins de l'aula ordinària per a poder així treballar millor amb aquest tipus d'alumnat i que
el seu procés d'ensenyament-aprenentatge siga el més adequat possible a les seues capacitats reals.

Quan un alumne presenta dificultats d'aprenentatge importants i les mesures d'atenció a la diversitat tractades
anteriorment no són suficients, per la qual cosa l'adquisició dels objectius i continguts arreplegats en aquesta
programació es fan inviables, serà necessària una adaptació curricular significativa.

Serà cada professor en particular qui, una vegada detectades les dificultats de l'alumne i en coordinació amb el
Departament  d'Orientació,  duga  a  terme  aquesta  adaptació,  establint  uns  nous  objectius,  continguts,
metodologia i materials didàctics per a l'alumne i arreplegant-los per escrit en el seu document d' ACIS.

Perquè  els alumnes no es senten exclosos i al marge de la classe, s'intentarà fer-los partícips en activitats 
que ells puguen realitzar amb èxit (llegint, traient-los a la pissarra, fent-los preguntes…)
A més, aquests alumnes compten amb el suport dins i fora de l'aula de la professora de P.T, la qual cosa 
ens facilita la labor i afavoreix el seu aprenentatge.

És necessari reflectir la dificultat que aquest procés comporta per al professor, ja que és una tasca titànica
intentar donar resposta dins d'un mateix aula a aquesta diversitat, doncs resulta moltes vegades impossible
atendre al mateix temps a alumnes amb capacitats tan dispars que utilitzen materials diferents.

Alumnes estrangers d’incorporació tardana.

Els alumnes estrangers d’incorporació tardana que no hagen estudiat l’anglés com a llengua estrangera en el seu país (i 
a més tinguen altres dificultats d’aprenentatge) tindran adaptacions curriculars. També es faran adaptacions en el cas 
d’alumnes que havent estudiat anglés en el seu país tinguen un nivell molt baix.

Alumnes d'altes capacitats
Als alumnes amb especial facilitat per a l’adquisició de llengües: es facilitaran continguts i material d’ampliació, per tal
que puguen desenvolupar les seves capacitats amb més autonomia.

Atenció a la diversitat en els cicles mitjà i superior
Molts alumnes presenten una gran deficiència en l'idioma ja que manquen d'una base que haurien d'haver adquirit en
nivells anteriors. Per a ells el nivell que es proposa és difícil perquè molts no estan acostumats a ser examinats de totes
les destreses. Per a aquest perfil, el professorat facilitarà material amb activitats de reforç que trobaran en els diferents
blogs de classe i en  Aules. D'altra banda es proposaran activitats d'ampliació per a aquells alumnes que tinguen un
nivell d'anglés superior al B1 ( Segons nomenclatura establida en el Marc Europeu de Referència per a les llengües).

Les adaptacions curriculars en FP es realitzaran pel/per la professor/a del mòdul afectat, a proposta del professor
tutor i amb l'assessorament del Departament d'Orientació. Les adaptacions curriculars possibles solament podran afectar
a la metodologia didàctica, a les activitats i a la priorització i temporalització en la consecució dels objectius; així com
als elements materials a utilitzar per l'alumnat, però no als objectius relacionats amb la competència professional bàsica
característica de cada títol.

L'atenció a la diversitat vindrà garantida per la metodologia docent emprada, centrada en l'atenció individualitzada, la
qual es podrà dur a terme per no tractar-se de grups massa nombrosos. Aquesta metodologia permetrà:
 Adequar els ritmes d'aprenentatge a les capacitats de cada alumne/a.
 Revisar el treball diari de l'alumne/a.
 Fomentar el màxim rendiment.
 Augmentar la motivació de l'alumne davant l'aprenentatge per obtenir una major autonomia.
 Afavorir la reflexió de l'alumne sobre el seu propi aprenentatge, per fer-lo partícip del seu desenvolupament i

que detecte els seus èxits i les seves dificultats.
 Respectar els diferents ritmes i nivells d'aprenentatge.
 Relacionar els continguts nous amb els coneixements previs dels alumnes.
 Repassar els continguts anteriors abans de presentar els nous.
 Relacionar els continguts amb situacions de la vida quotidiana i el perfil professional del cicle.

 Treballar les unitats amb diferents nivells d'aprofundiment, per atendre els alumnes més avantatjats i als més
endarrerits.
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10. Unitats didàctiques.

                    

                            a) Organització de les unitats didàctiques.

Primer d'ESO  (New Pulse 1)
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                                       Segon d’ESO
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3rd ESO
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3rd ESO (PMAR) – 4th ESO (PR4)
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4th ESO
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1er Batxillerat  (Key to Bachillerato 1)
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2on de Batxillerat (Key to Bachillerato 2)
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MATÈRIES OPCIONALS:

1r ESO:  TALLER DE REFORÇ (ANGLÈS)

Les mateixes unitats dels llibre de 2n d’ESO, per repassar els continguts treballats
en la matèria d’anglès, primera llengua estrangera.

3rd ESO: COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL EN ANGLÉS
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1r FPB: Comunicació en Llengua Anglesa 1 (English communication 1)
Unit 1: Nice to meet you!

 VOCABULARY: Countries, nationalities
 GRAMMAR: Be: present simple; possessive 

adjectives
 READING: A review
 LISTENING: Telephone numbers, a public 

announcement
 SPEAKING: Meeting people
 PRONUNCIATION: / ei /
 WRITING: A blog entry
 ICT: A class blog

Unit 2: Have you got a smartphone?
 VOCABULARY: Technology; family
 GRAMMAR: Have got: present simple
 READING: An online quiz
 LISTENING: a family tree; booking a hotel 

room
 SPEAKING: Buying a smartphone
 PRONUNCIATION: / s /
 WRITING: A formal correu electrònic
 ICT: a digital presentation

Unit 3: We take the underground
 VOCABULARY: Transport
 GRAMMAR: Present Simple
 READING: An article
 LISTENING: Telling the time; Asking for travel

information
 SPEAKING: Buying a train ticket
 PRONUNCIATION: / s /,  / z /,  / iz /
 WRITING: A text message
 ICT: A digital wall

Unit 4: What’s your job?
 VOCABULARY: Jobs
 GRAMMAR: Adverbs of frequency; there is 

/there are
 READING: A description
 LISTENING: Work experience
 SPEAKING: Expressing preferences
 PRONUNCIATION: / Ə /
 WRITING: A social network profile
 ICT: A video for a vlog

Unit 5: What are you doing?
 VOCABULARY: Clothes, colours
 GRAMMAR: Present Continuous; can (ability)
 READING: A chat
 LISTENING: A job adverb
 SPEAKING: making arrangements
 PRONUNCIATION: / ʤ /
 WRITING: A social network status update
 ICT: an app: Doodle

Unit 7:
 VOCABULARY: Food
 GRAMMAR: Be (past simple); there was/there 

were
 READING: An article
 LISTENING: favourite meals
 SPEAKING: Working in a café
 WRITING: A presentation

Unit 8:

Unit 6: How was the food?

 VOCABULARY: Places in a town; prepositions
of place

 GRAMMAR: Past simple (to be); there was / 
there were

 READING: An article
 LISTENING: Favourite meal
 SPEAKING: Working in a café
 PRONUNCIATION: / h /
 WRITING: a presentation
 ICT: a Webquest

Unit 7: What did you do?

 VOCABULARY: Places in a town; prepositions
of place

 GRAMMAR: Past simple: regular and irregular 
verbs

 READING: a consumer report
 LISTENING: Sightseeing in London
 SPEAKING: Giving directions
 PRONUNCIATION: / t /,  / d /,  / id /
 WRITING: A message
 online shopping

Unit 8: What are you going to do?

 VOCABULARY: Fitness and health; school 
subjects

 GRAMMAR: future: Be going to; comparatives
 READING: a report
 LISTENING: making choices
 SPEAKING: talking to a fitness instructor
 PRONUNCIATION: / I /,  / i: /
 WRITING: Instant messages
 ICT: online tests

Unit 9: Living abroad.

 VOCABULARY: Useful phrases
 GRAMMAR: Review of tenses
 READING: An article
 LISTENING: the experience of a bartender
 SPEAKING: Enquiring about jobs
 PRONUNCIATION: / b  /,  / v /
 WRITING: An application form
 ICT: online satellite map tools
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2n FPB Comunicació en Llengua Anglesa 2 (English communication 2)
Unit 1: Where do you work?
 VOCABULARY: Jobs
 GRAMMAR:  Present  simple;  There  is  /there

are
 READING: A job profile /
 LISTENING: Interviews
 SPEAKING: Introductions
 PRONUNCIATION: Silent letters
 WRITING: A description
 ICT: A mind map

Unit 2: What are you doing now?
 VOCABULARY: Free-time activities
 GRAMMAR: Present continuous; present

simple/present continuous
 READING: A web forum
 LISTENING: Hobbies and interests
 SPEAKING: Requesting information
 PRONUNCIATION: / v /
 WRITING: A blog post
 ICT: a podcast

Unit 3: Let’s go shopping
 VOCABULARY: Retail and shopping
 GRAMMAR: some, any, much, many, a lot of
 READING: An online magazine article
 LISTENING: Instructions
 SPEAKING: Working in a shop
 PRONUNCIATION: / s /
 WRITING: A presentation
 ICT: an infographic

Unit 4: When did you go on holiday?
 VOCABULARY: Travel and tourism
 GRAMMAR: Past simple; was/were; could(n't)
 READING: A brochure
 LISTENING: Holidays
 SPEAKING: Making travel plans
 PRONUNCIATION: -ed endings
 WRITING: A travel review
 ICT: a tourist information poster

Unit 5: What were you doing when I called?
 VOCABULARY: Communication
 GRAMMAR: Past continuous
 READING: A report
 LISTENING: A class discussion
 SPEAKING: A telephone conversation
 PRONUNCIATION: -ing endings
 WRITING: An email
 ICT: digital revision flashcards

Unit 6: I’m applying for a job
 VOCABULARY: Personal qualities
 GRAMMAR: Should(n't); Must(n't)
 READING: Job adverts
 LISTENING: Personal descriptions
 SPEAKING: Enquiring about a job
 PRONUNCIATION: / ϴ /
 WRITING: A personal profile
 ICT: A school-life organiser

Unit 7: I’ll get some qualifications
 VOCABULARY: Managing money
 GRAMMAR: will / won't; Be going to
 READING: A careers leaflet
 LISTENING: talking to a careers advisor
 SPEAKING: making requests
 PRONUNCIATION: / ∫ /
 WRITING: An informal email
 ICT: A digital storyboard

Unit 8: What have you done today?
 VOCABULARY: ICT
 GRAMMAR: Present Perfect
 READING: An interview
 LISTENING: A class presentation
 SPEAKING: Making a complaint
 PRONUNCIATION: / ɔ: /; / ɒ/
 WRITING: A presentation
 ICT: A digital flipbook

Unit 9: How important is safety at work?
 VOCABULARY: Health and safety
 GRAMMAR:  Tense review
 READING: A website
 LISTENING: An explanation
 SPEAKING: giving instructions
 PRONUNCIATION: n’t
 WRITING: A report
 ICT: A digital timeline
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Anglés Tècnic I-M (English for Social and Health Carers / Ed Altamar) TAPDS 1
Unit 1: Introduction

Situation and reading
Who are you? Who are your colleagues?

Vocabulary
Spelling, The weather, Timetables, Parts of the body

Grammar
To  be,  To  have  or  have  got,  Subject  pronouns,
Possessive  adjectives,  A,  an,  the,  plurals  and
demonstratives, Saxon genitive.

Make it real!
Tell me about yourself! Your new classmates!

Let’s go to the cinema!
Validation (Kurt Kuenne, 2007)
The butterfly circus (Joshua and Rebekah Weigel, 2009)

Unit 2: Your basic training

Situation and reading
Your basic training

Vocabulary
The  human  body:  organs  and  systems  |  Common
illnesses, diseases and symptoms | Feeling ill

Grammar
There is, there are | Countable and uncountable nouns:
a/an, some/any, how much/how many | Present Simple
| Adverbs of frequency

Make it real!
Describing medical conditions | Going to the doctor

Let’s go to the cinema!

Sicko (Michael Moore, 2007)

Unit 3: In the hospital

Situation and reading
Peter: I work in a hospital

Vocabulary
Dealing with health conditions | Caring professionals |
Medication

Grammar
Present Continuous | Present Continuous and Present
Simple tenses

Make it real!
Giving support | Giving health advice

Let’s go to the cinema!
The doctor (Randa Haines, 1991)

Unit 4: The call centre

Situation and reading
Paul: my job in a call centre

Vocabulary
Courtesy  and  politeness  |  Emotions  and  feelings  |
Human needs

Grammar
Modal verbs | Comparatives and superlatives

Make it real!
The  call  centre:  How  can  I  help  you?  |  It’s  an
emergency: Help!

Let’s go to the cinema!
My left foot (Jim Sheridan, 1989)

Unit 5: Home caring

Situation and reading
Isabella: I’m a home carer

Vocabulary
Food | Relatives | Training client skills

Grammar
Verb to be: past form |  There is,  there are,  there was
and there were

Make it real!
Home carer: How do you do? | Making a protocol

Let’s go to the cinema!
Lorenzo’s oil (George Miller, 1992)

Unit 6: The nursing home

Situation and reading
Julianne:  I  work  in  a  nursing  home for  the  elderly
people

Vocabulary
Day to day in the nursing home | Spaces of the nursing
home | Personal and environmental hygiene

Grammar
Past  Simple and Present Perfect  |  Already, just,  still
and yet

Make it real!
Professional meeting

Let’s go to the cinema!
The notebook (Nick Cassavetes, 2004) | Cocoon (R
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Anglés Tècnic II-M (Burlington International English A2)TAPDS 2

Anglés Tècnic I-S (English for Early Years Education- Ed. Educalia)Ed- Infantil 1
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Anglés Tècnic II-S (Burlington International English B1)Ed- Infantil 2

Mòdul profesional Anglés – (Tourism -Ed Burlington) Animació Sociocultural i Turística 1
Units 1 to 5

Vocabulary:
question words, numbers, types of accommodation, city sights,
at the airport, flights, airport procedures, flight service and 
safety, transport to the city, rent a car, vehicles, fares, money 
exchange, booking a hotel, check in and check out

Grammar:
verb be, have got, simple present, imperative, let’s, modals, 
present continuous, contrast present simple/continuous, there 
is/are, how much, how many, simple past “to be”, there was/ 
there were, simple past.

Speaking:
Introducing to a customer, dialogues at a travel agency, 
requesting and offering accommodation, dialogues to book a 
flight, requesting and offering information about flights 
schedules, dialogues passenger/flight, attendant, requesting and 
offering information at a transport desk, attending customers at 
a rent a car, requesting and giving information at money 
exchange desk, attending customers at hotel reservations/ check 
in and check out

Writing:
writing an advert for a tour, write an e mail confirming a flight 
booking, writing an e- mail confirming a car rental, writing a 
description of a hotel.

Units 6 to 10

Vocabulary:
parts of a hotel building, hotel facilities, furniture and 
equipment in a hotel room, housekeeping in a hotel, hotel 
services, recommendations, directions, staff safety.

Grammar:
be going to, present continuous with future meaning, future 
“will”, first conditional, zero conditional, some/any, modals: 
can, must, should,have to, may, comparative and superlative 
adjectives

Speaking:
giving information to clients about the hotel and hotel facilities,
explaining about the room furniture and equipment, 
conversations among different members of the hotel staff, 
explaining the services a hotel may offer to their clients, taking

phone messages, making recommendations to your customers 
with touristic purposes, giving directions around the city, talk
about the staff safety in a hotel, reporting emergencies in a 
hotel.

Writing:
writing an orientation guide for a hotel, writing an e-mail of 
complaint, writing instructions for the cleaning staff, writing a 
guest information directory, writing notes from phone 
messages, writing a recommendation for a restaurant, writing 
an emergency report.

Units 11, 15 and general revision.

Vocabulary:
tickets, landmarks, the tourist information office, tours and 
itineraries, adjectives to describe places and moods, tourist 
attractions, security staff in a hotel: thefts, complaints and 
cancellations, restaurant menus and service, the restaurant 
staff.

Grammar:
comparatives: (not)as…as, too ……/(not) …… enough, less 
… than/the least…adverbs of manner and degree, past 
continuous, contrast past simple/ past continuous, present 
perfect, contrast present perfect/simple past, used to, past 
perfect.

Speaking:
asking and requesting information in a tourist information 
office, asking and giving information at a ticket office, 
explaining to your clients the itinerary, suggest touristic 
activities to do on a tour, asking about the level of satisfaction 
to your customers, explaining and describing places, 
landmarks and tourists attractions, giving information about 
tourist attractions, requesting information from a security 
officer, speaking to your clients about their complaints and 
cancellations, speaking to your clients about ordering at a 
restaurant, speaking about food and dishes, giving and 
requesting information about your work at a restaurant

Writing:
writing a tour description, writing an itinerary, writing a 
description of a place, writing a response to a letter of 
complaint, writing a training manual for a hotel or restaurant.
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b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.

PRIMER D’ESO i Taller de Reforç de 1r d’ESO
Primer trimestre: Unitats: Starter i unitats 1-2-3 de New Pulse 1  i el quadern de treball corresponent*
Segon trimestre: Unitats: 4-5-6 de New Pulse 1 1 i el quadern de treball corresponent*.
Lectura obligatòria: The Ghost Teacher, Julie Hart (Ed. Burlington)
Tercer trimestre: Unitats: 7-8-9 de New Pulse 1, el quadern de treball corresponent*.
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Macmillan o de distinta procedència.)

SEGON D’ESO
Primer trimestre: Unitats: Starter i 1-2-3 de Together 2 i el quadern de treball corresponent*
Segon trimestre: Unitats 4-5-6 de Together 2 i el quadern de treball corresponent*.  Lectura obligatòria: A Dangerous Game,
Dominic Butler (Ed. Burlington)
Tercer trimestre: Unitats 7-8-9 de Together 2 i quadern corresponent*.
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Macmillan o de distinta procedència

TERCER D’ESO
Primer trimestre: Repàs inicial, Unitats Starter -1- 2 de Together 3 i el quadern  de treball corresponent*
Segon trimestre: Unitats 3-5 de Together 3 i el quadern de treball corresponent*.
Lectura obligatòria: The Case of the Ancient Artefact, Samuel Sheehy (Ed. Burlington)
Tercer trimestre: Unitats7-8-9 de Together 3 i el quadern de treball corresponent*
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència.

TERCER D’ESO PMAR
Primer trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials Repàs inicial, Unitats Starter - 1
Segon trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitats 2-3
Tercer trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitas 4-5.

Els alumnes llegiran novel·les adaptades de la bibilioteca del centre i del departament d'anglès que tractaran sobre els temes que
més interessen als adolescents. Els alumnes llegiran en classe i realitzaran activitats amb l'ajuda de la professora.
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència

QUART D’ESO
Primer trimestre: Repàs inicial, Unitats Starter -1- 2 de Together 4 i el quadern  de treball corresponent*
Segon trimestre: Unitats 3-5 de Together 4 i el quadern de treball corresponent*.
Lectura obligatòria: Extraordinary Women  (Ed. Burlington)
Tercer trimestre: Unitats7-8-9 de Together 4 i el quadern de treball corresponent*
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència

QUART D’ESO  PR4
Primer trimestre: Llibre de l’alumne/a  i Together 3 Essentials: Repàs inicial, Unitats Starter – 1.
Segon trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitats 2-3.
Tercer trimestre: Llibre de l’alumne/a Together 3 Essentials: Unitas 4-5.
Els alumnes llegiran novel·les adaptades de la bibilioteca del centre i del departament d'anglès que tractaran sobre els temes que
més interessen als adolescents. Els alumnes llegiran en classe i realitzaran activitats amb l'ajuda de la professora.
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència

1r DE BATXILLERAT
Primer trimetre : Unitats 0-3 de Key to Baxillerat 1 (Book i Workbook)*
Novel.la adaptada: Moonfleet, John Meade Faulkner (Ed. Burlington)
Segon trimestre: Unitats 4-6 i de Key to Baxillerat 1  (Book i Workbook)*
Tercer trimestre: Unitats 7-8 de Key to Baxillerat 1 (Book i Workbook)*
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència

2n DE BATXILLERAT
Primer Trimestre: Unitats 0-1-2 Key to Baxillerat 2 (Book i Workbook)* més textos tipus B1 sols com a mostra a final de 
trimestre. A més, la novel.la Oscar Wilde Short Stories, Oscar Wilde  (Ed. Burlington)
Segon Trimestre: Unitats 3-4 Key to Baxillerat 2 (Book i Workbook)*  més textos textos tipus B1.
Tercer trimestre: Unitat 5-6 Key to Baxillerat 2 (Book i Workbook)* més textos tipus B1
*(així com altres activitats proposades en el Teacher’s Guide o el Resource pack de l’editorial Oxford o de distinta procedència:
   revistes angleses, periòdics ,...

3rd ESO: OPTATIVA- COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL EN ANGLÉS                                           
1er Trimestre: Unitats 1, 2 i 3 del llibre de text ‘Speak Up 4’ editorial Oxford
2on Trimestre: Unitats 4, 5 i 6 de ‘Speak Up 4’ editorial Oxford.
3er Trimestre: Unitats 7 i 8 ‘Speak Up 4’ editorial Oxford.
*També treballarem altres activitats complementàries proposades en el Teachers’ guide, principalment diàlegs, 
listenings i vídeos.
FPB: Comunicació en Llengua Anglesa I / II
Per a l’adequació de la distribució de continguts a l’aula i, per tant, a les necessitats de cada grup, a més dels diferents interessos
segons la família professional del cicle concret,  es tindrà en compte la major dificultat,  en adquirir  un ritme d'ensenyança-
aprenentatge adequat, en els grups de primer que en els de segon, així com que els i les alumnes de segon han de fer la FCT en
vàries setmanes del tercer trimestre (el  període varia segons la família professional) i  que en les FPB Activitats Marítimo-
pesqueres i FPB de Tapisseria i Cortinatge també tenen pràctiques el primer any (curs) del cicle (1M i 1T, respectivament). Per
aquests motius, la temporalització és la següent:
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Comunicació en Llengua Anglesa 1:

1r trimestre: Unitats 1-3                2n trimestre: Unitats 4-6                    3r trimestre: Unitats 7-9*

*La unitat 9 només s'impartirà si dóna temps, pel que s'espera que sí siga possible en 1r FPB d'Agrojardineria (1J) i 1r FPB
d'Allotjament (1H) ja que no tenen FCT en aquest nivell. Algunes activitats es podran usar per reforçar continguts (ja que la unitat
9 repassa els temps verbals vists durant el curs).

Comunicació en Llengua Anglesa 2:

2J i 2H: 1r trimestre: Unitats 1-3                2n trimestre: Unitats 4-5                    3r trimestre: Unitats 6-7*

2M i 2T: 1r trimestre: Unitats 1-3               2n trimestre: Unitats 4-6                    3r trimestre: Unitats 5-8*

*Les unitats restants fins la 9 només s'impartiran si dona temps segons el ritme del grup o podran usar-se, per substituir altres pel
seu major interés temàtic segons el cicle impartit, o com ampliació o repàs individual o grupal segons es considere adient.

A més, en els dos nivells es podran completar o substituir algunes activitats per activitats del workbook o altres de temàtica
específica directament relacionada amb la família professional del cicle que cursen, o podran demanar-se com a treball voluntari
d’ampliació per a pujar nota. Igualment en els dos nivells, i durant els tres trimestres, s’impartiran els continguts de vocabulari i
gramàtica indicats per a cada unitat. Les quatre destreses es treballaran al llarg de cada trimestre depenent del nombre de sessions
de cada cicle professional (pel temps disponible degut a la FCT), tenint en compte que es faran  almenys dos dels tres apartats
dedicats al trimestre a cadascuna d’elles (listening, speaking, reading, writing) i s’actuarà de la mateixa manera respecte a les
activitats TIC.

Anglés Tècnic I – M (CV0001)-Atenció a Persones en Situació de Dependència  (modalitat presencial i semi presencial)
Primer trimestre:

Unitats 1 – 2  
(English for social and health carers)
Editorial Altamar

*Altres  Activitats: resta  d’hores  per  a
repàs,  proves  i  treball  individual  i  en
grup,  en aules d’ordinadors,  role-plays,
projectes...

Segon trimestre:

Unitats 3 – 4
(English for social and health carers)
Editorial Altamar

*Altres  Activitats:  resta  d’hores  per  a
repàs,  proves  i  treball  individual  i  en
grup,  en aules d’ordinadors,  role-plays,
projectes...

Tercer trimestre:

Unitats 5 - 6
(English for social  and health carers)
Editorial Altamar

*Altres  Activitats: resta  d’hores  per  a
repàs,  proves  i  treball  individual  i  en
grup,  en  aules  d’ordinadors,  role-plays,
projectes...

Anglés Tècnic II– M (CV0002)-Atenció a Persones en Situació de Dependència  (modalitat presencial i semi presencial)
Primer trimestre :
Unitats del any anterior que no es van donar

Unitats 6– 8  
(Burlington International English A2)
Student’s book & workbook

*Altres Activitats: resta d’hores per a repàs, proves i treball 
individual i en grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes etc.

Segon trimestre:
Repàs 1r trimestre

Unitats 9 – 10  
(Burlington International English A2)
Student’s book & workbook

*Altres Activitats: resta d’hores per a repàs, proves i treball 
individual i en grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes etc

Anglés Tècnic I – S (CV0003)-Educació Infantil  (modalitat presencial i semi presencial)
Primer trimestre:

Unitats 1 – 2  
(English for Early Years Education)
Ed. Educalia

*Altres Activitats: resta d’hores per a 
repàs, proves i treball individual i en 
grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc

Segon trimestre:

Unitats 3 – 4
(English for Early Years Education)
Ed. Educalia

*Altres Activitats: resta d’hores per a 
repàs, proves i treball individual i en 
grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc

Tercer trimestre:

Unitats 5 - 6
(English for Early Years Education)
Ed. Educalia

*Altres Activitats: resta d’hores per a 
repàs, proves i treball individual i en 
grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc
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Anglés Tècnic II – S (CV0004)-Educació Infantil  (modalitat presencial)
Primer trimestre :
Unitats del any anterior que no es van donar

Unitats 6 – 8  
(Burlington International English B1)
Student’s book & workbook

*Altres Activitats: resta d’hores per a repàs, proves i treball 
individual i en grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc

Segon trimestre:
Repàs 1r trimestre
                                
Unitats 9 – 10  
(Burlington International English B1)
Student’s book & workbook

*Altres Activitats: resta d’hores per a repàs, proves i treball 
individual i en grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc

Cicle Formatiu de Grau Superior: Animació Sociocultural i Turística (Codi: 0179)
Primer trimestre:

Unitats 1 – 5  
(Tourism) Ed. Burlington
Student’s book & workbook

*Altres Activitats: resta d’hores per a 
repàs, proves i treball individual i en 
grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc

Segon trimestre:

Unitats 6 – 10  
(Tourism) Ed. Burlington
Student’s book & workbook

*Altres Activitats: resta d’hores per a 
repàs, proves i treball individual i en 
grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc

Tercer trimestre:

Unitats 11– 15 + Repàs general
(Tourism) Ed. Burlington
Student’s book & workbook

*Altres Activitats: resta d’hores per a 
repàs, proves i treball individual i en 
grup, en aules d’ordinadors,
role-plays, projectes, etc

11. Elements transversals

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.

El caràcter instrumental de la nostra matèria per si mateixa té com una de les seues destreses la comprensió lectora que
està inclosa en totes i cadascuna de les unitats i de les proves específiques realitzades en tots i cada un dels grups i
nivells educatius.

Per a la pràctica de la comprensió lectora, es treballen activitats diverses com extraure informació específica i general
de textos escrits, organitzar informació en paràgrafs, treballar amb el lèxic mitjançant sinònims i antònims, etc.

Així doncs, la comprensió lectora té un percentatge important dins de la nota global de la nostra matèria com es pot
observar en l'apartat criteris de qualificació.

A més dels textos treballats a classe, alguns dels quals apareixen en el llibre de text o Internet i altres són lliurats pel
professorat, el departament d'anglès intenta potenciar el gust per llegir en una segona llengua mitjançant la lectura
d'històries adaptades a cada nivell. D'aquesta manera, intentem afavorir l'autonomia lectora per part de l'alumnat i l'ús
de tècniques de treball per propiciar la comprensió com l'ús del diccionari.

S'intentarà que els alumnes llisquen una lectura adaptada segons els seus interessos i entorn, intentant que l'alumnat
conega els elements culturals dels països on es parla la llengua estrangera.

La lectura és una de les habilitats bàsiques que cal desenvolupar perquè els alumnes aprenguen una llengua estrangera.
Els aspectes positius que aporta la lectura al procés d’aprenentatge de l’anglés són: l’adquisició de vocabulari sobre
temes variats i l’assimilació de paraules dintre d’un context; activa els coneixements previs i els utilitza per entendre el
text que se li presenta; adopta fluïdesa en la comprensió lectora; ajuda a reconéixer aspectes gramaticals en un context
determinat; s’observen diversos estils d’escriptura; s’aprén informació sobre cultura anglosaxona i finalment, és una
forma d’entreteniment i motivació per continuar aprenent l’idioma.

Ara bé el principal problema que troben en l’aula és com motivar els alumnes per a llegir a l’aula dintre d’un clima
relaxat i de treball i aconseguir que la lectura es faça de forma autònoma a casa. Aquestos dos punts serien els nostres
objectius, sense oblidar que els plans lectors pretenen que l’alumne arribe a llegir per plaer.

Tots els alumnes d’ESO i de  BATXILLERAT han de llegir una lectura obligatòria seleccionada pel departament i
adaptada  als  nivells  dels  cicles,  que  tractarà  sobre  els  temes  que  més  interessen  els  adolescents.  Un  altre  factor
important  són les activitats que el professor planifica abans de començar la lectura, durant i  després d’aquesta.  La
recitació  de  textos,  la  dramatització  de  lectures,  llegir  en  veu  alta  i  fer  comentaris  relacionats  amb  el  món  de
l’adolescent, acompanyar els textos de fotografies, treballar en equip, canviar el final, ordenar històries, esbrinar els
arguments a partir d’un títol, és a dir, totes aquelles activitats que motiven l’alumne i potencien la seua competència
lingüística. A 2n de BATXILLERAT es treballarà també la lectura de textos i articles amb llenguatge específic.

El propòsit de la lectura també és un factor important,  l’alumne pot consultar pàgines d’internet  per a preparar un
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treball, bé per a consultar una biografia o dades d’una novel·la; llegir les notícies d’un diari en anglés, molt important
per al Batxillerat perquè és una font important de material autèntic, o senzillament llegir les lletres de les cançons que
més els agrada.

També farem èmfasi en les estratègies de reforçament i consolidació: valorar l’esforç i la tasca lectora de l’alumne en
l’avaluació continua o trimestral ( a banda dels criteris de qualificació establerts per a la lectura obligatòria); renovar la
biblioteca del centre i de l’aula; ajustar el nivell de les lectures a les capacitats dels alumnes perquè l’alumne no es
desmotive per la complexitat dels textos; destacar notícies relacionades amb el món de la lectura; eixides al teatre,
exposicions de pòsters elaborats,...

La biblioteca del centre també representa un paper important  en el foment de la lectura,  dintre d’un clima relaxat
l’alumne pot gaudir de les mateixes lectures que el departament proposa cada curs i que formen part dels continguts de
la matèria, o seleccionar altres novel·les adaptades als diversos nivells i que tracten temes més atraients per a cada
individu. La biblioteca ofereix la possibilitat de connectar-se als ordinadors i cercar la informació que utilitzaran en les
classes d’anglés. El departament d’anglés d’aquest centre sempre ha disposat d’una col·lecció de vídeos com a recurs
d’aula però seria interessant dotar al departament de la nova tecnologia en DVD en versió original i potenciar el préstec
de pel·lícules, com a suport de la lectura i com un vehicle d’aproximació a la literatura anglesa, i als aspectes socials i
culturals dels països de parla anglesa.

Així, doncs, aquest és un element fonamental de l'aprenentatge de llengües en totes les etapes i es treballarà en cada
unitat com s'ha explicat per a cada matèria, àmbit, mòdul o unitat formativa.
Aquest curs s’han seleccionat les següents lectures obligades, a més si un grup treballa i funciona bé el professor podrà
introduir un altra lectura per a les vacances de setmana santa:

Cursos Lectures Autor Editorial ISBN
1r ESO The Ghost Teacher Julie HART  Ed. Burlington 9789963485468 
2n ESO A Dangerous Game Dominic BUTLER Ed. Burlington 9789925303441 
3r ESO The  Case  of  the  Ancient

Artefact 
Samuel SHEEHY  Ed. Burlington 9789963512614 

4t  ESO Extraordinary Women Ed. Burlington 9789925306015 
1r BATX  Moonfleet  ohn  Meade

FALKNER 
Ed. Burlington 9789963487455 

2n
BATX

Oscar Wilde Short Stories Oscar WILDE  Ed. Burlington 9789963510276 

A més a més, els alumnes disposen d’un nombre considerable de lectures graduades en servei de préstec al Departament
i  a  la  Biblioteca  (inclús  les  lectures  esmentades),  perquè  els  alumnes  puguen llegir  lliurement  i  per  completar  el
currículum de l’alumnat per al qual l’anglés és la seua llengua materna o la segona llengua.

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació.

El departament d’anglés treballa amb tots els grups d’ESO en l’aula d’ordinadors, per tal de presentar als alumnes les
eines que les noves tecnologies els permeten tindre al seu abast i per treballar, reforçar i practicar aquells continguts que
el professor considerava important, inclús adaptant les activitats als alumnes amb NEE.

Aquesta activitat durant anys ens ha permet avaluar el seu procés i corregir els problemes que hem trobat, principalment
desmotivació de determinats alumnes o ús incorrecte del material, o els problemes ocasionats per la pròpia tecnologia,
especialment la descàrrega d’activitats d’internet amb imatges o so, tan important per als listenings. El professor té un
ventall  d’activitats  adaptades  a  les  capacitats,  des  de  les  dirigides  només  al  reconeixement  de  continguts  fins  les
activitats de producció més o menys complexa, per a captar l’atenció dels més desmotivats.

Tots els alumnes tenen un codi que els facilita l'editorial per poder treballar les activitats de la pàgina web tant d'ESO
com de Batxillerat, activitats relacionades amb cada unitat del llibre de text i adaptades per nivells.

En la FP també una de les ferramentes essencials per a l'aprenentatge d'idiomes és l'ús de tot tipus de recursos digitals:
recerca d'informació en internet, realització i consulta de documents google, formularis, mapes, programes de dibuix,
fotos, blogs, etc.), l'ús de correu electrònic, etc.

El departament ha intentat  progressivament dotar  les aules de les pissarres  digitals,  e-beams o ordinadors que ens
permeten utilitzar les noves tecnologies dins de l’aula i evitar buscar la sala d’ordinadors compartida per tot el centre.

A continuació farem referència de les pagines més utilitzades pel departament tant a les aules d’informàtica com de
consulta per als alumnes:

● www.clicknlearn.net  .

● http://mbonillo.xavierre.com  
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● Blogs dels professors:

http://englishinlavila.blogspot.com.es/     

http://yogiba-niceandeasy.blogspot.com.es/

● Blogs del departament d'anglés:

https://sites.google.com/site/dpangles/

http://malladetaenglishdep.blogspot.com.es/

● macmillan secondary web,   amb contrasenya autoritzada per els pares/tutors

● www.englishexercises.org  

● www.ello.com  

● www.lyrics.com  

● http://www.teachingenglish.org.uk/article/phonemic-chart  

Aquestes són algunes de les pàgines que es poden treballar en ANGLÉS TÈCNIC I /II-M i S:

● http://earlychilhood17.blogspot.com/  

● http://englishtaps.blogspot.com/  

● https://touristanimation.blogspot.com/  

● http://englishexercises.org  

● https://www.liveworksheets.com/  

● www.clicknlearn.net  

● http://www.agendaweb.org/index.php  

● http://www.englishmedialab.com/vocabulary.html  

● http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx  

● http://www.eastoftheweb.com/short-stories/children   (children's short stories)

● http://www.allkids.co.uk/kids-online-stories/index.html  

● http://www.lil-fingers.com/storybooks/index.php   (Lil' Fingers Original Storybooks)

● http://www.diariodeunamaestra.es/  

● https://atlas.cern/resources/education  

● http://projectbritain.com/ (British Life and Culture )

● http://www.wordreference.com  
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c) Emprenedoria.

(BOE 1105 /2014 ) S'han d'introduir exercicis orientats al desenvolupament i consolidació de l'esperit
emprenedor, a l'adquisició de competències per a la creació i desenvolupament dels diversos models d'empreses i al
foment de la igualtat d'oportunitats i del respecte a l'emprenedor i l'empresari, així com a l'ètica empresarial. El alumnat
ha de participar en activitats que li permeti consolidar l'esperit emprenedor i la iniciativa empresarial a partir d'aptituds
com la creativitat, l'autonomia, la iniciativa, el treball en equip, la confiança en un mateix i el sentit.
A través de les següents activitats es desenvolupa el sentit d'iniciativa i espiri t emprenedor:

 Mostra iniciativa per participar en activitats de grup.
 Participa en la seccions Now say it!, per exemple.
 Practica i interpreta un diàleg. Role play,...
 Intervé en converses sobre qüestions culturals en la secció Culture
 Participa en debats sobre temes inter-curriculars a l'apartat CLIL
 Participa en converses per parelles, equip.
 Sortides a pubs de la localitat frequentas per persones britànicas.

Mostra autonomia per realitzar les tasques individuals per si mateix:
 Completa de forma individual els exercicis de gramàtica i de vocabulari.
 Llegeix de forma comprensiva els textos de la unitat i completa exercicis relacionats.
 Posa interés en les activitats de Listening.
 Planifica i realitza activitats d'escriptura individualment, compositions.
 Llegeix les seccions de referència del Language Guide
 Completa per si mateix la secció de repàs Progress Check

En la FPB es connectaran els continguts amb els del cicle de la família professional i es farà reflexionar als i 
les alumnes sobre possibles aplicacions i eixides professionals de les capacitats desenvolupades. S'inclouran de
forma transversal  els aspectes relatius al treball en equip, a la prevenció de riscos laborals, l'emprenedoria, a 
l'activitat empresarial i a l'orientació laboral dels alumnes i les alumnes, tenint en compte les exigències del 
perfil professional del títol i les de la realitat productiva.

d) Educació cívica i constitucional.

Els  llibres  de  text  animen als  alumnes  a  conèixer  el  món que  els  envolta.  En  els  llibres  de  text  els  temes  inter-
curriculars, que poden sorgir en diferents àrees del currículum no estan només relacionats amb obtenir coneixements
sinó també amb “saber comportar-se” en societat.

Els llibres de text integren el procés d'aprenentatge. Així en totes les unitats es tracten temes relacionats amb l'educació 
moral i cívica, l'educació mediambiental, l'educació per a la tolerància, l'educació per a la igualtat de tots dos sexes, 
l'educació per a la salut, l'educació per al consumidor i l'educació per a l'oci.
     
A través del procés d'ensenyament-aprenentatge d'una sèrie de valors es desenvolupen les competències socials. La
missió de l'educació es transmetre coneixements integrats en una cultura i una dimensió ètica. Es a dir, valors ètics que
formen el caràcter i permetrem promoure un món més civilitzat.

En la FP s'incidirà també sobre l'Educació Cívica i Constitucional i es treballaran els valors que fomenten la igualtat
efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere i dels valors inherents al principi d'igualtat de
tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, especialment en relació amb els drets
de les persones amb discapacitat, així com l'aprenentatge dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el
pluralisme polític, la pau i el respecte als drets humans i enfront de la violència terrorista, la pluralitat, el respecte a
l'Estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme i la prevenció del terrorisme i de qualsevol tipus
de violència.

Temes transversals en el cicles formatius
La inclusió de temes transversals com a contingut curricular permet acostar als nostres alumnes aquells problemes que
la societat reconeix com a prioritaris en un moment determinat. Cal destacar:

a) Educació multicultural. És fonamental transmetre actituds i comportaments  a favor de la no discriminació per raó de
sexe, religió, ideologia política, raça o cultura. L'assignatura d'anglés, a més, permet a l'alumne reconéixer  la societat
com un ens multicultural on aquest segon idioma serveix de nexe i unió entre països i cultures.
b) Inserció en el món laboral. L'estudi dels cicles formatius va encaminat al món del treball, per tant és un deure que
aquest tema siga present en la majoria d'assignatures. A més, des de l'anglés es pot analitzar també l'àmbit laboral en
països de parla anglesa i les diferències amb el nostre país.
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12. Activitats complementàries

Degut a la pandèmia, si no canvia la situació, no farem activitats extraescolars o complementàries fora del centre.
Aquestes són les activitats que desenvoluparem:

• Gymkana i projects en anglés: Cerca en anglès de diferents informacions.
• Xerrades sobre l’esport per part de persones de diferents països de parla anglesa.
• Xerrades sobre Literatura i cultura del Regne Unit o Estats Units.
• Activitats relacionades amb les festivitats de Halloween, Thanksgiving, Christmas, St Patrick, Guy Fawkes

and Easter.
• Elaboració de targetes de Nadal i de San Valentin amb els alumnes de 1r cicle d'ESO.
• Organització d'un taller de goma eva al aire de emojis nadalencs els dies abans de Nadal o de pel·lícules en

anglés.
• Organització d'un taller de tortites i cupcakes per a els dies abans de Semana Santa.
• Alumnes de primer cicle d 'ESO interpretaran les seues pròpies adaptacions en curts sketches basats en la

lectura obligatòria del curs.
• Totes les que el departament considere.

13. Avaluació de la pràctica docent a través d’indicadors  d'èxit.

Segons els articles 20.4 i 30.1del Reial Decret 1105/2014, el professor avaluarà tant els aprenentatges dels alumnes com
els processos d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent i s'establirà indicadors d'èxit – article 4.10 d'este Decret  

L'avaluació  és  una  ferramenta  de  coneixement  i  reflexió  que  permet  identificar  aquells  aspectes  del  proces
d'aprenentatge que funcionen bé i aquells altres que deuen millorar. Avaluar inclou l'eficàcia de mètodes i materials
concrets, el tipus i la qualitat del discurs produït al llarg d'un curs, la satisfacció de l'alumnat i del professor i l'eficàcia
de l'ensenyament.
Per tant l'avaluació afecta igualment al proces d'aprenentatge dels alumnes com als processos d'ensenyança duts a terme
per el professorat.
A l’hora d’avaluar la pràctica docent, ens fixarem en els següents elements:

1. La programació de les classes
2. L’atenció a la diversitat
3. Les activitats realitzades
4. L’avaluació de l’alumnat

Per  a  avaluar  cadascun d’aquests  aspectes  ens  plantejarem vàries  preguntes  que  ens  ajuden  a  definir  si  la  nostra
intervenció  docent  ha  sigut  “adequada”  (si  la  resposta  és  “sí”  o  “quasi  sempre/freqüente-ment”)  o  “inadequada”
( “poques vegades /Quasi mai” ). La qualificació de la pràctica docent serà la mitjana de les respostes dels membres del
departament al final del curs.

ELEMENTS A
AVALUAR

INDICADORS D’ÈXIT
Si Quasi

sempr
e

Freqü
ente-
ment

Poque
s

vegade
s

Quasi
mai

Programació d'aula
Programe les meues classes tenint en compte els recursos amb què 
dispose i les característiques de l’alumnat?
Planifique les meues classes atenent les competències fonamentals,
els continguts i els criteris d’avaluació de cada matèria i/o nivell?
Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, anote i
realitze les modificacions necessàries?
Al començament de cada tema o de cada treball, proporcione als
alumnes  tota  la  informació  que  necessiten  (aspectes  a  treballar,
objectius  que  es  busquen,  metodologia  de  treball,  activitats,  i
competències a desenvolupar i com es farà l’avaluació)?
He impartit almenys un 80% dels continguts programats per a cada
nivell i matèria?
L’atenció a la diversitat
Programe  les  meues  classes  tenint  en  compte  les  necessitats  de
suport i/o compensació educativa dels meus grups?
Passe una prova al començament del curs escolar per conèixer la
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composició de la classe?
Llig els informes dels alumnes d’anteriors cursos?
Tinc en compte la diversitat a l’hora d’organitzar la classe, de crear
grups, etc.?
Plantege  exercicis  de  diferent  nivell  en  cada  unitat  i  en  els
exàmens?
Tinc en compte als alumnes que en els seus resultats s’allunyen de
la mitjana (tant per baix com per dalt)?
Les activitats realitzades
Treballen els meus i les meues alumnes en classe alguna vegada en
grup?
 Propose activitats pràctiques?
Propose activitats que faciliten el treball cooperatiu?
Propose activitats per facilitar l'aprenentatge autònom?
En la metodologia que aplique faig servir eines TIC?
En algun moment de la classe fomente la participació dels alumnes?
L’avaluació de l’alumnat
A principis de curs (i/o de cada avaluació i abans de començar un
projecte), explique als alumnes com avaluaré?
 Per a l’avaluació utilitze diferents tipus de proves?
Una vegada acabada la unitat o projecte, també avalue els recursos i
les activitats que he fet servir?
Entre avaluacions, programe alguna prova de recuperació depenent
dels resultats dels alumnes?
En l’avaluació tinc en compte diverses competències?

Les propostes de millora que es realitzen sobre la programació didàctica a partir de la seua avaluació i reflexió hauran
de constar en la programació del curs següent.

Revisió de la programació

Hem d'advertir que la programació està concebuda i dissenyada d'una manera oberta, la qual cosa implica que encara
que la seqüenciació i temporització que es marca seria la ideal prevista, no cal oblidar que el vertader protagonista del
procés d'aprenentatge és l'alumne i per tant dependrà d'ell l'avanç o retard en el compliment d'aquestes temporitzacions.
També cal tenir en compte que aquesta programació queda oberta a la inclusió de qualsevol tècnica o nova experiència
que es considere oportuna i eficaç per a la consecució dels objectius previstos. I per tant, no es rebutjarà qualsevol
modificació que la millore o vaja enfocada a esmenar possibles deficiències o llacunes.
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