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ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

1a avaluació: GRAMMAR: to be, have got, question words, personal pronouns, 

possessive adjectives, present simple affirmative, negative and interrogative, saxon 
genitive. 

VOCABULARY: school items, cardinal and ordinal numbers, colours, days and months, 
countries and nationalities, family, routines, free time activities, animals, parts of the 

body. 

2a avaluació: GRAMMAR: Present Continuous/Present Simple; a, an, some, any, 
the; there is/are, can/can't, adverbs of manner, must/mustn't. 

VOCABULARY: the house, household activities, food and drink, feelings, sports, verbs 

related to sports. 

3a avaluació: GRAMMAR: past of to be; there was/were; past simple affirmative, 

be going to, present continuous with future meaning 

VOCABULARY: places, prepositions of place; clothing, adjectives related to clothes, 
transport, geographical features. 

 

METODOLOGIA 

Per treballar els quatre blocs comunicatius, farem servir un ventall d'activitats: 

• Llibres de classe i quadern. 

• Material audiovisual. 

• Activitats per fomentar la comunicació oral. 

COMPETÈNCIES CLAU 

- Competència en comunicació lingüística:  domini oral, escrit i gramatical de la 
llengua. 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologies: 
continguts de vocabulari i exercicis que requereixen coneixements matemàtics i o 

relacionats amb les ciències aplicades. 

- Competència digital: Vocabulari relacionat amb noves tecnologies, ús de l'aula 
virtual 

- Aprendre a aprendre: Aprendre a administrar el seu temps i a organitzar-se per tal 

de realitzar les tasques encomanades durant el curs. Continguts relacionats amb el 
procés educatiu. 

- Competències socials i cíviques: Continguts tractant temes que requereixen reflexió 

i discussió. Debats i redaccions d'opinió. 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

- Consciència i expressions culturals : continguts de la cultura dels països 

anglosaxons. 

 

MATERIALS 

Llibre de text: 

New Action! ESO 1. Student’s Book. Ed. Burlington ISBN  978-9963-51-685-8 
New Action! 1ESO Basic Practice (Catalan). Workbook. Ed. Burlington ISBN 978-
9963-48-960-2 



Llibre de lectura: 

The House of Arden. Burlington Activity Reader. Ed. Burlington ISBN 978-9963-51-
019-1 
 

EINES PER A L’AVALUACIÓ 

Proves escrites: després de cada unitat es farà un examen, on s'ha de valorar 
l'assoliment de cada un dels blocs treballats a classe: vocabulari, gramàtica, 

comprensió lectora, redacció i comprensió oral. 
IMPORTANT! → S'han de fer totes les parts de l'examen. 

Treball / Projecte sobre el llibre de lectura: Es llegirà un llibre i es farà un treball 

relacionat amb els continguts (personatges, llocs, temes...). Aquest treball haurà de 

tenir dues parts, una part escrita i una part oral (presentació a classe). 

Pràctica  oral: A cada trimestre es faran diverses proves orals. 

Redaccions: Es faran redaccions per treballar la diferent tipologia de textos. Les 
redaccions són obligatòries.  

Quadern, workbook i tasques: La feina feta a classe i a casa ha de quedar 

reflectida en el quadern. Es valora la tasca feta, acabada i ben presentada. 

Actitud:  Ganes, interès i esforç envers l'assignatura. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Avaluació sumativa: 70 % 

 Proves escrites:  70 % 

a) Exàmens de cada unitat: 60% 

    L'apartat de redacció no podrà quedar en blanc. 

b) Treball de lectura: 10%. (Part escrita i presentació) 

 

Avaluació formativa: 30 % 
 a. Redaccions fetes a casa (10 %) 
 b. Actitud, participació a classe (5 %) 

 c. Quaderns ordenats i deures complerts (5 %) 

 d. Proves orals (10 %) 

 

RECUPERACIÓ 

Per recuperar l'assignatura pendent de cursos anteriors, 

- s'haurà d'aprovar la 1ª avaluació del curs actual, 

- si no és el cas, s'hauran de fer les tasques encomanades i una prova escrita el mes 
de maig. 

Les tasques comptaran 30% de la nota i les proves escrites / pràctiques comptaran 

70%. 

ABSÈNCIES 

En el cas que un alumne no es presenti a un examen en el dia assenyalat, haurà de 
presentar un justificant de l'absència i s'entendrà que la prova es farà el primer dia 

de la incorporació a classe. 

SORTIDA 

 

PROFESSORAT 

 

 


