
  Programació didàctica de 4t d’ESO  

1 | P à g i n a  

 

 

 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

 
Departament de llengües estrangeres 

 

Matèria:     Anglès 

Curs:           2011/2012 

Nivell:         4t d’ESO 

 

La programació es basa en el Decret 1631/2006 del MEC, de 7 de desembre i en el Decret 

143/2007 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de juny. 

 

1. Competències bàsiques 

 

Pròpies de la matèria 

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

2. Competència artística i cultural  

3. Tractament de la informació i competència digital  

4. Competència matemàtica 

5. Competència d’aprendre a aprendre  

6. Competència d’autonomia i d’iniciativa personal  

8. Competència social i ciutadana  

 

Aportació de la matèria a les competències de l’etapa 

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

 

Les activitats de les matèries lingüístiques tenen una importància molt remarcable en 

el desenvolupament de la competència comunicativa.  

 

2. Competència artística i cultural  

 

A més de reconèixer les llengües com un component cultural de primer ordre, la 

lectura, comprensió i valoració de les obres literàries contribueix d’una manera clau al 

desenvolupament de la competència artística i cultural.  
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3. Tractament de la informació i competència digital  

 

Des de la nostra àrea, treballem la competència en el tractament de la informació en les 

diferents habilitats tot utilitzant els diversos suports dels que disposem, incloent-hi la 

utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació com a element essencial per 

informar-se, aprendre i comunicar-se. 

 

4. Competència matemàtica 

 

La diversitat de punts de vista i la manera de presentar les informacions facilita la flexibilitat 

necessària per a un aprenentatge crític. Així, treballem l’habilitat per analitzar, interpretar i 

expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions. 

 

5. Competència d’aprendre a aprendre  

 

La verbalització i les interaccions resulten claus en el desenvolupament de la competència 

d’aprendre a aprendre, ja que regulen i orienten la mateixa activitat amb progressiva 

autonomia. 

 

6. Competència d’autonomia i d’iniciativa personal  

 

La llengua contribueix al desenvolupament dels nois i noies en tant que proporciona 

autonomia i facilita la iniciativa personal. 

 

8. Competència social i ciutadana  

 

Aprendre llengües és aprendre a comunicar-se amb les altres persones, a prendre contacte 

amb distintes realitats i a assumir la pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura 

als altres. 

 

 

2. Atenció a la diversitat 

 

Amb la voluntat d’adequar l’aprenentatge a les necessitats de cada alumne, d’acord amb el 

seu perfil i amb els recursos del centre, l’alumne J. M,  té una adaptació curricular que 

consisteix en uns dossiers de fitxes amb activitats adaptades a les seves necessitats. En 

aquestes fitxes es treballen les competències lectora, gramatical i de vocabulari. 

L’avaluació consisteix en el seguiment i correcció dels materials que ha treballat a classe. 
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3. Objectius generals de 4t d’ESO 

 

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 
 
•   Participació en converses, simulacions i debats, pautats i preparats, sobre temes dels àmbits 
educatiu i personal amb diverses finalitats comunicatives i fent ús de les convencions habituals 
de cada cas i també d’estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la 
interacció. 
• Participació en converses relacionades amb continguts d’altres matèries curriculars, 
formulant preguntes i respostes adequades per a la cerca, elaboració i comunicació de les 
informacions pertinents. 
•  Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals en les tasques acadèmiques per a 
l’activació de processos cognitius, i al processament de la informació: ordenar, classificar i 
contrastar dades i informacions, i extreure’n conclusions. 
•  Ús d’estratègies comunicatives per reformular els missatges i adaptar-se als interlocutors en 
contextos multilingües d’interacció i per superar les interrupcions en la comunicació. 
•  Participació en intercanvis breus sobre temes familiars amb persones que parlen la llengua 
estrangera, sempre que l’interlocutor/a utilitzi un registre estàndard de la llengua i parli amb 
lentitud i claredat. 
•  Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera 
per correu postal, correu electrònic i entorns virtuals de comunicació. 
 
Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals 
 
• Comprensió, d’instruccions, preguntes i missatges en situacions de comunicació 
interpersonal, reals i simulades. 
•  Anticipació i formulació d’hipòtesis del contingut general d’allò que s’escolta amb suport 
d’elements verbals (o de veu) i no verbals (icònics i gestuals). 
• Comprensió d’instruccions per al correcte desenvolupament i resolució de tasques de 
descoberta, individuals, de parella o de grup, amb l’ús d’estratègies per al processament de la 
informació de diferents fonts, i en suport i format de tipologia diversa. 
•   Recerques a Internet en la llengua o llengües estrangeres que s’estan aprenent. 
•  Comprensió global i específica de textos orals, escrits o audiovisuals, en suport i format de 
tipologia diversa, autèntics i semiautèntics, sobre temes d’interès general i personal, i d’altres 
relacionats amb continguts curriculars de matèries no lingüístiques. 
•  Ús d’estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos 
diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de 
paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla i dels elements 
paralingüístics. 
• Iniciativa a llegir i interpretar textos relacionats amb els seus interessos, de tota mena de 
format i tipus i d’extensió diversa, llegits de forma autònoma o col·laborativa, com a font de 
plaer i de descoberta. 
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Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 
 
•  Utilització de respostes espontànies i adequades, i iniciativa en la formulació de preguntes 
en les situacions de comunicació a l’aula o en l’entorn educatiu. 
•  Producció de textos orals, com ara cançons, poemes i rimes, i de descripcions i narracions 
sobre experiències i esdeveniments de l’àmbit personal, educatiu o general, justificant i 
explicant breument les seves opinions i tenint cura de la pronúncia i entonació adequades a la 
situació. 
•  Producció de textos escrits o audiovisuals amb ús del registre apropiat a l’interlocutor/a a 
qui van dirigits. 
•  Producció semi controlada de textos, en suport paper o digital, que mostrin coherència, amb 
ortografia i puntuació correctes, estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada, 
elaborats a partir de diverses intencions comunicatives i prenent com a referència models 
treballats prèviament. 
•  Ús d’expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i general, 
quotidians i relacionats amb continguts curriculars. 
 
Coneixement del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 
 
• Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua i identificació 
d’antònims, “falsos amics” i de paraules amb els prefixos i sufixos més habituals. 
• Anàlisi i reflexió sobre l’ús i el significat de diferents formes lingüístiques adequades a 
diferents intencions comunicatives, mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües 
que coneix l’alumnat. 
• Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents, 
coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions 
comunicatives, de la intenció de qui parla i dels elements paralingüístics. 
• Reconeixement progressiu i cura de la pronúncia dels fonemes que presenten una especial 
dificultat en les llengües estrangeres. 
• Reconeixement i producció autònoma de diferents patrons de ritme, d’entonació i 
accentuació de paraules i frases. 
• Identificació i ús d’estratègies d’aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts 
lingüístics situats en contextos comunicatius, adaptant-les a la millor manera d’aprendre de 
cadascú. 
• Incorporació progressiva de recursos per a l’aprenentatge autònom: diccionaris, llibres de 
consulta, materials de referència, mitjans audiovisuals, materials en suport digital, entrevistes 
a experts. 
• Utilització de diversitat de materials de consulta, documents de mitjans audiovisuals i de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació per a la realització d’activitats d’altres 
matèries curriculars i per al desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives 
en llengua estrangera. 
• Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals, escrites 
i audiovisuals. 
• Reconeixement i acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva 
de superació. 
• Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en 
l’aprenentatge de manera autònoma. 
• Interès a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula i fora de 
l’aquesta. 
• Participació activa en el treball en col·laboració. 



  Programació didàctica de 4t d’ESO  

5 | P à g i n a  

 

 

• Interès a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els processos comunicatius. 
• Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del 
propi progrés, així com adopció de mesures per millorar l’aprenentatge. 
 
Dimensió estètica i literària 
 
• Valoració i interès pel coneixement i per la lectura i audició de produccions tradicionals i 
actuals orals i escrites de la llengua estrangera (cançons, contes, llegendes, etc.). 
• Lectura, comprensió i de textos literaris adaptats als gustos i capacitat lectora dels aprenents 
adolescents. 
• Lectura i comprensió de textos literaris, curosament seleccionats i adaptats als aprenents 
adolescents, d’autors i autores clau de la literatura en la llengua estrangera. 
•  Reconeixement i valoració dels autors i autores dels textos llegits. 

 

 

4. Objectius de l’àrea 

 

 Valorar i utilitzar de forma adequada els elements lingüístics i no lingüístics, orals i escrits, 

com a vehicle imprescindible per a la comunicació humana. 

 Aprendre a produir i redactar textos segons pautes donades. 

 Aprendre a produir oralment segons pautes donades. 

 Buscar i interpretar informació a les fonts escrites d’origen. 

 Practicar la lectura de textos lliures i suggerits per plaer, recerca d’informació o 

enriquiment personal. 

 Incorporar nou vocabulari que els ajudi a entendre i fer-se entendre. 

 Manifestar opinions orals i/o escrites de forma entenedora i ordenada. 

 Valorar i utilitzar l’ortografia i la presentació de textos com a eina per a una adequada 

comunicació. 

 Aprendre l’existència de fonemes nous, diferents de la llengua mare i que els 

ajudarà a comprendre i produir tant a la llengua escrita com oral. 

 Reforçar i ampliar el coneixement de la gramàtica i les estructures de la llengua 

anglesa. 

  



  Programació didàctica de 4t d’ESO  

6 | P à g i n a  

 

 

 

5. Continguts 

 

Vocabulari 

 

Verbs, nouns, adjectives and prepositions. 

Materials and patterns. 

Compound nouns: fashion accessories. 

Verb collocations. 

Fact and fiction. 

Body Language. 

British and American English. 

Job sectors. 

Personal qualities. 

21st century issues. 

The environment: verbs and nouns. 

Visual arts. 

Nouns and adjectives: materials. 

Fear and phobias. 

The five senses. 

Relationship verbs. 

Reporting verbs. 

Describing places. 

Collocations: holiday activities. 

 

Gramàtica 

 

Questions with be, have got, there is / are, can and do. 

Present simple and expressions of frequency. 

Quantity. 

Comparative and superlatives. 

Present simple and present continuous. 

Relative pronouns. 

Past simple and past continuous. 

Present perfect. 

Present perfect with for and since; just, yet and already. 

Present perfect and past simple. 

Past perfect. 

Will, be going to and present continuous for future. 

Gerunds and infinitives. 

First and second conditionals. 
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Third conditional. 

The passive: affirmative and negative. 

The passive: questions. 

Modals of obligation, prohibition and ability. 

Modals of deduction and possibility. 

Reported speech. 

Reported questions with if. 

Used to. 

Subject and object questions. 

Tense review. 

 

Fonètica 

 

Els 12 sons vocàlics de la llengua anglesa i la comparació amb els 7 sons vocàlics de la llengua 

catalana i els 5 de la llengua castellana; els diftongs i alguns sons consonàntics. 

 

Lectura 

 

Textos relacionats amb la presència de la llengua anglesa arreu del món, textos per aprendre a 

presentar-se, textos per treballar cançons, textos d’exàmens de Cambridge de nivell PET, 

textos d’exàmens PAU de cursos anteriors que treballaran amb diccionari, etc. 

A més a més, aquest curs l’alumnat de quart haurà de fer les següents lectures: 

 

1r trimestre: Classic detective stories (Varis autors) Black Cat. Vicens Vives 

2n trimestre: Jane Eyre (Charlotte Brontë) Black Cat. Vicens Vives 

3r trimestre: Romeo and Juliet (William Shakespeare) Black Cat. Vicens Vives* 

 

* Els alumnes faran una representació teatral d’aquest darrer llibre de lectura. 

 

Producció escrita 

 

L’alumnat haurà de produir un total de nou textos que tenen com a objectiu que reflexionin 

sobre la temàtica següent: 

 

Adverts. 

Book review. 

Learning languages. 

Formal letter. 

For and against essay. 

Description of a work of art. 

Biography. 

Writing an email. 

Your holidays. 
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Comprensió oral 

 

Arxius sonors adaptats dedicats a diferents temàtiques amb l’objectiu de millorar la 

comprensió oral de l’alumnat. Apart d’utilitzar les pistes sonores programades als seus llibres 

de text, també treballarem amb arxius sonors d’exàmens de Cambridge de nivell PET, de 

proves PAU de cursos anteriors i amb els arxius dels llibres de lectura programats per aquest 

curs. 

 

Producció oral  

 

L’alumnat de quart haurà de fer tres presentacions orals al llarg del curs. Les 

presentacions van acompanyades d’un guió amb vocabulari i preguntes guiades. Són 

les següents: 

 

1. Environmental issues. 

2. Society and social life. 

3. The press and the media. 

 

 

6. Avaluació 

 
A llarg del curs els alumnes seran avaluats de les diferents habilitats de la llengua que haurem 
anat treballant a l’aula amb exàmens diferenciats (p.e. tests de listening, de reading, de 
grammar, de speaking, etc). Els criteris d’avaluació que seguirem seran els següents: 

 

 70% conceptes 

 10% procediments 

 20% actitud 
 
En quant a les recuperacions, es farà un examen al llarg del mes d’octubre per recuperar el 
curs anterior. Donat que és una assignatura l’avaluació de la qual és acumulativa, a partir del 
segon trimestre, el fet d’aprovar l’assignatura fa que s’aprovi el curs anterior. Per altra banda, 
el fet d’aprovar un curs, també significa aprovar automàticament l’anterior. 
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7. Activitats d’aprenentatge 

 

Utilitzar el diccionari. 

Utilitzar Internet. 

Enviar documents i rebre’ls corregits a través del Moodle. 

Cercar informació en els diversos mitjans de comunicació. 

Lectura en veu alta. 

Presentació oral en anglès de temes d’actualitat que permet que reflexionin de manera crítica 

sobre el que es proposa. 

Redacció de textos. 

Escoltar textos orals tractant diversa temàtica. 

Treballar activitats proposades sobre els llibres llegits. 

Treballar les diferents habilitats mitjançant exàmens oficials de Cambridge de nivell PET. 

Correcció de les errades comeses en els textos que l’alumnat ha produït. 

 

8. Coordinació amb altres àrees 

 

Activitats transversals. 

Activitats del Pla experimental de llengües estrangeres que consisteix en la preparació de 

materials en anglès de parts del currículum d’assignatures no lingüístiques. 
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9. Temporització 

 

El llibre consta de 9 unitats. Es preveu que es treballin, aproximadament, tres unitats per 

trimestre escolar, tot dedicant entre deu i dotze hores d’ensenyament - aprenentatge per 

unitat. 

 

Unitat 0 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 

Unitat 1 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 

 

Unitat 2 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 
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Unitat 3 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 

 

Unitat 4 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 

 

Unitat 5 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 

 

Unitat 6 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 
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Unitat 7 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 

 

Unitat 8 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 

 

Unitat 9 

Vocabulari 2 hores 

Gramàtica i fonètica 5 hores 

Comprensió i producció oral 2 hores 

Lectura i comprensió lectora 1 hora 

Producció escrita 1 hora 

 


