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0. Objectius del curs.

1. Els elements bàsics de la llengua: gramàtica, vocabulari i pronúncia





reconèixer i produir les funcions bàsiques del llenguatge.
entendre i utilitzar les normes de la gramàtica.
reconèixer i utilitzar el vocabulari relatiu a temes apropiats per a aquest segment d’edat.
reconèixer i utilitzar correctament les característiques fonètiques de la llengua.

2. Les destreses: llegir, escriure, entendre i parlar





llegir i entendre diversos tipus de text.
produir diferents tipus de text.
escoltar i entendre una gran varietat de parlants en situacions diferents.
parlar amb seguretat en situacions comunicatives diverses.

3. Aprendre a aprendre: tècniques d’estudi i autoavaluació




aplicar les tècniques d’estudi més útils per als seus objectius, com ara organitzar i
memoritzar vocabulari, observar i aprendre els diferents temes de gramàtica, i distingir
les diferents parts del discurs.
desenvolupar l’habilitat de valorar el seu progrés.

4. La importància de repassar



repassar allò que aprenem sistemàticament i regularment.
preparar-se per als exàmens.

5. La llengua estrangera i el món real




aplicar els seus coneixements d’altres matèries del currículum per parlar de temes
diversos.
utilitzar la llengua estrangera per parlar i escriure sobre la seva vida, centrant-se en els
interessos personals, pel·lícules preferides, animals predilectes i salut i dieta.
Utilitzar les TIC per l’aprenentatge i perfeccionament de la llengua estrangera.
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1. Continguts del curs.
CURS

Comprensió oral

Comprensió
escrita

Expressió oral

Expressió
escrita

Gramàtica

tercer

Comprensió
de
converses
senzilles de la
vida quotidiana

Lectura
i
comprensió
de
textos
senzills
sobre temes del
seu entorn més
proper

Producció molt
pautada
de
diàlegs
molts
senzills

Redacció
pautada
de
textos senzills
(50 paraules)

Utilització
del temps
verbal
present
i
introducció
al passat.
Aspectes
gramaticals
bàsics.

ESO

2. Criteris i instruments d’avaluació i recuperació de la matèria.
Les notes de cada avaluació es regiran pels següents criteris:
 Grammar, writing, reading , vocabulary and listening/speaking dels continguts del llibre i
materials de suport treballats a cada trimestre: 60%
 Classwork and homework. Treball a l’aula i realització habitual dels deures, presentació
acurada de les tasques individuals i de grup i grau d’autonomia: 20%
 Actitud. Poder començar i acabar les classes correctament, respectar el saber estar a
l’aula, participar de manera activa i positiva a classe: 20%
*Es tracta d’una adaptació curricular on es valora prioritàriament l’esforç realitzat i la
cooperació i participació de l’alumne per garantir un bon ambient de treball.
L’avaluació serà continuada, per tant s’ haurà d’obtenir un mínim d’un 5 en l’avaluació final
ordinària per aprovar la matèria. Entre la 3ª avaluació i la final ordinària es realitzaran exàmens i/o
activitats avaluables.

Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment de les
competències s'utilitzen qualificacions qualitatives, que són: no assoliment (NA), assoliment
satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE).
La qualificació màxima en cas d’adaptació parcial o total serà d’assoliment satisfactori (AS).
Els alumnes que no superin la matèria a final de curs hauran de presentar-se als exàmens
extraordinaris de setembre i lliurar els deures d’estiu en el moment de fer la prova corresponent a
aquesta convocatòria.
Per a la qualificació a les proves extraordinàries es tindran en compte els següents elements
d’avaluació:


Evolució de l’alumne/a durant el curs: 10%



Deures d’estiu: 30%



Prova extraordinària de setembre: 60%

Criteris de recuperació de la matèria del curs anterior.
Els alumnes que hagin passat de curs amb la matèria suspesa podran recuperar-la si
aproven algun dels trimestres del curs vigent.

3. Recursos bibliogràfics i altres.
SB i WB: New Horizons 1 , ed. Oxford
Llibres de lectura.
Fitxes i altres recursos online.

