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Matèria: Anglès Nivell: 1r Batxillerat 
Departament: Humanístic Observacions: 
OBJECTIUS 

La matèria de llengües estrangeres del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Valorar les llengües estrangeres com a mitjans per comunicar, com a eines d'aprenentatge, tant per accedir a altres coneixements i 
informació, com per transformar-los o crear-ne de nous i com a instrument que obre possibilitats d'accés al lleure i al plaer estètic. 

2. Participar en converses cara a cara, telefòniques o electròniques amb parlants nadius i no nadius sobre temes relatius a l'entorn on es 
mou l'aprenent, com ara els estudis, el lleure, el dia a dia o els temes d'actualitat, i fer front a la major part de situacions lingüístiques que 
poden aparèixer en el moment que la llengua objecte d'aprenentatge esdevé la principal llengua de comunicació (viatges, intercanvis, 
etc.). 

3. Produir un discurs eficaç, senzill i coherent sobre temes que són familiars o d'interès personal i descriure fets i experiències, somnis, 
esperances i ambicions, i aportar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu i entenedora. 

4. Comprendre les idees principals d'informació oral i escrita clara sobre temes relatius a l'entorn on es mou l'aprenent: els estudis, el 
lleure, el dia a dia, i de temes d'actualitat. 

5. Comprendre globalment i gaudir d'obres completes originals rellevants per als aprenents, com ara contes o novel·les breus, pel·lícules, 
documentals, còmics, cançons, produccions digitals, etc., fent servir, si 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 consciència 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 pròpia, i una millor comunicació amb els seus 
parlants, comprenent alhora el valor relatiu de les convencions socioculturals. 
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9. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món actual. Prendre consciència de les varietats d'ús de la 
llengua meta com a llengua primera, segona o llengua de comunicació internacional en diferents zones geogràfiques del món, i en 
diferents àmbits d'ús: comerç, ciència, lleure, relacions personals, etc. 

10. Acceptar com a part ineludible de l'aprenentatge l'ansietat produïda quan es troben entrebancs en la comunicació en llengua estrangera. 
Desenvolupar estratègies per superar la inseguretat d'un mateix o mateixa, i sensibilitat envers les dificultats dels parlants al·lòctons 
quan parlen la pròpia llengua. 

 

CONTINGUTS 

Els continguts de les matèries lingüístiques es presenten en quatre apartats: dimensió comunicativa; dimensió estètica i literària; dimensió 
plurilingüe i intercultural i dimensió de recerca i tractament de la informació. 

Dimensió comunicativa 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 

 Utilització de manera habitual de la llengua estrangera com a llengua vehicular a classe. 

 Participació activa en converses reals cara a cara i a través de mitjans electrònics, que abordin diverses situacions i temes rellevants per a 
l'aprenent. 

 Ajustament de la manera d'intervenir en la conversa tenint en compte el grau de familiaritat amb l'interlocutor i el grau de formalitat del 
context. 

 Presa i cessió del torn de paraula de manera apropiada. 

 Comprovació de la comprensió quan es troben dificultats en la conversa, i demanda i oferiment d'aclariments. 

 Participació activa en discussions o debats orals sobre temes familiars i rellevants per a l'aprenent, o en fòrums digitals, escoltant o 
llegint atentament, expressant de manera breu la pròpia opinió. 

 Correspondència informal simple amb finalitats diverses, tant en suport paper com per via electrònica, respectant les convencions de 
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cada gènere i mostrant nivells de correcció formal suficients per a l'eficàcia del missatge. 

Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals 

 Alt grau de comprensió del discurs propi de l'aula tant oral com per escrit: instruccions per executar les tasques de classe, organització de 
la feina, explicacions del professorat i dels companys i companyes. 

 Comprensió bàsica de la funció i la intenció discursiva principal de diferents documents orals i escrits. 

 Comprensió dels elements centrals de narracions, explicacions i converses autèntiques enregistrades en àudio o vídeo amb durada, 
complexitat cognitiva, lingüística i discursiva limitades, en condicions determinades: situacions de la vida quotidiana, en varietats 
estàndard de la llengua, amb unes condicions d'audibilitat i intel·ligibilitat favorables. 

 Identificació de les idees principals i extracció d'informació específica principal de varietat de tipus de textos orals i escrits sobre 
temàtiques d'actualitat, d'interès general i de divulgació de diferents camps del saber provinents de mitjans no especialitzats. 

 Inferències a partir del context lingüístic, paralingüístic i no lingüístic, en textos orals i escrits. 

 Iniciació a la interpretació de titulars de premsa sobre notícies d'interès per a l'aprenent. 

 Lectura extensiva de novel·les graduades i d'obres amb valor literari accessibles, completes o adaptades. 

Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals 

 Narració oral o escrita simple i eficient d'episodis biogràfics, anècdotes personals i relats històrics o de ficció molt breus. 

 Descripció oral o escrita de persones, objectes i llocs amb una finalitat comunicativa. 

 Explicacions senzilles a l'entorn d'un tema interessant prèviament preparat, tot explicant raonadament les opcions personals, amb el 
suport d'elements visuals i/o d'un breu esquema. 

 Argumentació bàsica de les idees pròpies en debats o discussions a l'aula. 

 Exposició oral de treballs personals o de grup, elaborats amb anterioritat, on s'estableixen relacions de causa i efecte. 

 Recitació o dramatització de textos propis o aliens en actuacions en directe preparades amb anterioritat, o enregistrades en àudio o vídeo. 
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Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

 Reflexió a partir d'activitats de comunicació sobre algunes regles bàsiques de funcionament del sistema gramatical (fonologia, 
morfosintaxi, semàntica) i sobre normes pragmàtiques i discursives bàsiques, mitjançant processos d'inducció o deducció. 

 Interrelació i integració dels coneixements sobre la llengua i la comunicació adquirits en diferents contextos d'aprenentatge formal i no 
formal (classes de llengües primeres i estrangeres, classes d'altres matèries, vida escolar i privada). 

 Utilització eficient dels coneixements sobre la llengua i la comunicació adquirits en diversos contextos formals i no formals per millorar 
la comprensió i l'expressió en llengua estrangera. 

 Presa de consciència sobre els propis processos d'aprenentatge de la llengua, la utilitat de les estratègies desenvolupades en la 
comprensió i producció de missatges. 

 Autoavaluació de les pròpies fortaleses, dificultats en l'aprenentatge i competències en llengua estrangera assolides. Identificació dels 
progressos i d'àrees de millora prioritàries. 

 Presa de consciència sobre la influència dels aspectes emocionals en l'aprenentatge de la llengua estrangera, i desenvolupament 
d'estratègies per superar la inseguretat pròpia del parlant al·lòcton. 

Dimensió de recerca i tractament de la informació 

 Interpretació d'informació presentada de manera gràfica, com ara en taules, diagrames o esquemes, similars als emprats en la vida 
quotidiana. 

 Ús eficaç de material de consulta tant per trobar informació (enciclopèdies, revistes, llibres de divulgació, pàgines web) com per millorar 
les capacitats de comprensió i expressió (diccionaris i gramàtiques). 

 Discriminació crítica de la fiabilitat de les fonts d'informació consultades. 

 Col·laboració per resoldre en equip tasques de tipus cognoscitiu o social, com ara resoldre un problema de lògica o decidir l'organització 
ideal d'un grup social, i autoavaluació de la capacitat per treballar en equip. 

 Elaboració, individualment o en grup, de treballs de tipus acadèmics sobre una àrea cultural o científica d'interès per a l'alumnat: història, 
literatura, música, ciència, tecnologia etc., respectant les característiques formals d'un treball acadèmic, després d'haver cercat 



  PROGRAMACIÓ DE CENTRE 

5 
Emilio José Peiró Gálvez 

documentació sobre el tema. 

 Redacció i posada en comú oralment d'informes breus i senzills explicant el procés que s'ha seguit per portar a terme una activitat 
determinada, com ara un petit experiment, i presentar públicament els resultats. 

 Planificació i execució, individualment o en grup, de petites recerques o fragments de recerques que impliquin la recollida, processament 
i interpretació de dades, i la presentació oral de resultats. 

 Ús de les eines TIC/TAC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement. 

 Respecte pels drets d'autoria i citació de fonts segons algun dels estàndards acceptats per la comunitat acadèmica. 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

 Valoració de la riquesa de la realitat multilingüe i pluricultural del món actual i reflexió sobre l'efecte que l'ús de llengües d'àmbit 
internacional pot tenir en la preservació de la diversitat lingüística. 

 Presa de consciència sobre les varietats de la llengua meta en les zones geogràfiques on es parla com a llengua primera o segona; de l'ús 
que se'n fa com a llengua de comunicació internacional; i de la no-correspondència unívoca entre la llengua meta i les diferents cultures 
que utilitzen aquesta llengua com a vehicle d'expressió. 

 Sensibilitat envers les dificultats dels parlants al·lòctons quan parlen la pròpia llengua. 

 Coneixement i valoració dels elements culturals més rellevants. 

 Reflexió sobre les similituds i diferències significatives entre costums, comportaments, actituds, valors o creences que prevalen entre 
parlants de la llengua estrangera i de la pròpia. 

 Ús de registres adequats al context, a l'interlocutor, a la intenció comunicativa, al canal de comunicació, al suport, etc. 

 Interès per establir intercanvis comunicatius i per conèixer informació cultural dels països on es parla la llengua estrangera. 

 Valoració de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i entesa entre pobles, facilitador de l'accés a altres cultures, a altres 
llengües i com a enriquiment personal. 

 Reconeixement de la importància de la llengua estrangera com a mitjà per accedir a coneixements que resultin interessants per al futur 
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acadèmic i professional de l'alumne/a. 

Dimensió estètica i literària 

 Lectura amb comprensió suficient, facilitada per l'ús de glossaris o d'altres elements de suport, de fragments literaris curosament 
seleccionats pel seu interès per als aprenents, el seu valor literari o històric i la seva complexitat lingüística. 

 Lectura amb comprensió suficient d'alguna obra completa original, amb valor literari, adequada i accessible (novel·la curta, conte, etc.). 

 Reacció personal davant d'una obra de valor estètic (literària, cinematogràfica, còmic) expressada oralment o per escrit, usant com a 
suport anotacions, esquemes, etc. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Competències específiques de l'àmbit de llengües 

Competència Comunicativa 

Una de les prioritats de tot el procés d'aprenentatge i, molt especialment, de les matèries lingüístiques és aconseguir dotar l'alumnat de 
competència comunicativa. El desenvolupament d'aquesta competència comporta el diferent domini de llengües, tant oralment com per escrit, 
en múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals. Per la seva naturalesa, ha d'esdevenir una eina important per aprendre 
a aprendre i ha de possibilitar la interacció eficaç amb l'entorn. El treball amb una bona varietat de contextos i finalitats determinarà 
l'assoliment d'aquest objectiu. 

Aquesta competència es desenvolupa en totes les matèries i, per tant, demana la coordinació del professorat del centre per afavorir-la. A més, 
cal tenir molt en compte la importància de la mediació i interacció oral com a eines per a la resta dels aprenentatges. El Marc europeu comú de 
referència de les llengües és un instrument vàlid que contribueix a definir de manera operativa les diferents subcompetències i els diferents 
nivells d'assoliment de la competència comunicativa. 

Competència Estètica i Literària 

Les matèries lingüístiques tenen una responsabilitat plena en el desenvolupament de la competència estètica i literària, si tenim en compte que 
la literatura és la màxima expressió de les possibilitats d'una llengua i una eina immillorable per a l'anàlisi, el coneixement i la reflexió sobre 
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l'experiència humana. Així mateix, avala les possibilitats expressives i creatives de les llengües i afavoreix el desenvolupament de la pròpia 
competència comunicativa. A més, és la base de construccions artístiques en altres formats expressius, com ara el cinema, les cançons, etc. 

Competència Plurilingüe i Intercultural 

Aquesta competència completa els plantejaments monolingües presents en moltes de les propostes lingüístiques.. En l'àmbit de l'ensenyament 
de les llengües esdevé un nucli articulador dels seus aprenentatges, ja que planteja l'estudi de la diversitat i de la variació lingüística com un eix 
per desenvolupar el pensament propi i la pròpia identitat, i per aprofundir en la representació, la interpretació i la comprensió de la realitat que 
ens envolta. En aquest punt caldrà tenir en compte les propostes del Marc europeu comú de referència, substrat sobre el qual cal construir 
l'ensenyament i aprenentatge de les llengües. 

Competència en la Recerca i el Tractament de la Informació 

Les matèries lingüístiques participen també, com la resta de matèries d'aprenentatge, en el compromís de dotar l'alumnat de la competència en 
la recerca i el tractament de la informació. Els aspectes propis de l'àmbit se centren en la recerca i reflexió sobre l'entitat de la llengua i els 
llenguatges, i els múltiples aspectes de la reflexió literària. Sens dubte serà necessària una tasca important de coordinació amb la resta de 
l'equip docent per consensuar estratègies i itineraris que facilitin els mètodes de recerca, la sistematització de la informació, l'ús de les diferents 
fonts i la planificació i elaboració del producte final. 

Contribució de l'àmbit de llengües a les competències generals del batxillerat 

L'àmbit de llengües contribueix de manera directa al desenvolupament de les competències generals comunicativa, de recerca i tractament de 
la informació. Així mateix, contribueix també en el desenvolupament de les competències digital, personal i interpersonal i en el coneixement i 
interacció amb el món, ja que en l'àmbit de llengües cal considerar l'ús de les tecnologies, eina imprescindible en qualsevol dels camps 
d'estudi, professionals o del treball; el paper que té la dimensió plurilingüe i intercultural en el desenvolupament de la competència personal i 
interpersonal, i el paper de la dimensió estètica i literària com a constructora de representacions de la realitat: la metàfora i la creativitat són 
eines necessàries, en general, per poder interpretar adequadament el món i actuar raonadament. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions detallades del professor/a i les que apareixen en el material 
de treball escolar. 

2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, narracions o explicacions on participen nadius i/o no 
nadius, tant si s'hi assisteix en directe com si estan enregistrats, sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la llengua. 

3. Comprendre el sentit general d'obres audiovisuals autèntiques en versió original amb subtítols. 

4. Iniciar i mantenir converses informals senzilles amb parlants de la mateixa edat sobre temes d'interès comú. 

5. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos (reformulacions, demandes de repetició, etc.) per 
reparar els problemes detectats. 

6. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 

7. Participar en converses i debats de classe per intercanviar idees i opinions, i arribar a acords argumentant breument la pròpia opinió. 

8. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i il·lusions. 

9. Explicar històries, trets biogràfics i anècdotes .personals o no-, i descriure persones, objectes i llocs. 

10. Fer beus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d'interès (actualitat, contingut acadèmic, petita recerca, etc.) 
fent servir estratègies per captar i mantenir l'atenció de l'audiència. 

11. Explicar breument el procés o el resultat d'un treball propi o de grup, amb el suport de breus anotacions. 

12. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les adaptades de nivell mitjà. 

13. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar tasques relacionades amb la lectura. 

14. Comprendre el sentit global de notícies autèntiques sobre temes rellevants per a l'aprenent, aparegudes en premsa tradicional o 
electrònica fent servir les informacions que aporten els elements textuals i icònics de la notícia: titular, entradetes, fotos, infograma, 
seccions del diari, etc. 

15. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant, avaluar la fiabilitat de la font i citar-la de manera adequada. 

16. Redactar un text d'un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos dels estudiants on s'expliqui de manera ordenada i 
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coherent un fet, idea, opinió, etc., amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 

17. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d'aprenentatge demostrant capacitat d'organització, responsabilització, compartir 
la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball. 

18. Utilitzar els coneixements adquirits a l'aula de llengua estrangera i en altres contextos formals i no formals per millorar l'actuació en 
llengua meta. 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 
Continguts: l’avaluació final tindrà en compte els continguts treballats de la següent manera: 50% exàmens de cada unitat, 25% examen trimestral 
que inclou Reading, Writing i Listening, i 15% les redaccions 
 
Actitud, valors i normes: el 10% restant de la nota de la matèria serà resultant de l’actitud de l’alumne. Aquesta inclourà la valoració de 
l’assistència a classe, el treball a l’aula, incloent Speaking, els deures, l’atenció i el comportament. 
 
Qualificació final de curs i procés de recuperació 
 
Per l’obtenció de la nota de final de curs de l’assignatura, es realitzarà la mitjana real de les notes obtingudes a les tres avaluacions, tenint en 
compte els decimals. S’arrodonirà la nota cap a d’alt si els decimals igualen o superen el coma 6. Si no és així, s’arrodonirà a la baixa. 
 
Els trimestres són acumulatius, de manera que en cas de suspendre un trimestre es recuperarà aprovant el següent. En cas de tenir aprovats el 
primer i segon trimestre i suspendre el tercer, s’aplicarà el següent criteri: 
 

 Si la nota resultant és inferior a 3,5 l’alumne/a haurà de recuperar tot el curs. 
 Si la nota resultant és igual o superior a 3,5 l’alumne/a haurà de recuperar el tercer trimestre. 

 

Si un alumne suspèn el curs, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny per poder aprovar. Si tot i així, l’alumne no aprova 
l’examen extraordinari de juny, té l’opció de recuperar la matèria a la convocatòria extraordinària d’exàmens de recuperació de setembre. 
 

Els exàmens de recuperació inclouran exercicis de gramàtica i vocabulari treballats al llarg del curs i exercicis dels skills Reading, Listening i 
Writing. La nota màxima dels exàmens de recuperació és un 5. 
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Avaluació de millora 
 
El centre ofereix a tot l’alumnat que hagi superat la matèria, la possibilitat de fer una prova de millora en la convocatòria extraordinària de juny. 
Aquesta prova tindrà continguts de tot el curs i podrà pujar fins a 2 punts. 
 
L’alumnat interessat en fer aquesta prova haurà de comunicar al professor de l’àrea que s’hi presentarà en el moment de rebre les qualificacions 
finals. 
 

 


