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Programa de curs 
 
Objectius del curs 

 
Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de 
comunicació, pel·lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i 
cara a cara). 
Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. 
Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura. 
Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant 
els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i 
domini dels diferents registres i tipologia textual. 
Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i 
professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i 
interactuant amb els interlocutors. 
Utilitzar la llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió, en un ventall ampli de situacions, 
mostrant un cert domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua.  
Adquirir estratègies lingüístiques i d’aprenentatge que fomentin l’autonomia de l’aprenent, fent ús del 
bagatge personal en l’aprenentatge d’idiomes.  
Conèixer els valors d’altres cultures, i reconèixer els usos i convencions socials de la llengua.  
 
 
 

 

Textos orals Textos escrits 

Els textos orals mostren prou coneixement del 
vocabulari i estructures, i gèneres discursius, per 
tractar els temes propis del nivell en diversos 
formats de text: debats, monòlegs espontanis o 
preparats, converses de caràcter col·loquial i 
transaccional, formals o semi-formals per 
intercanviar experiències, opinions i sentiments 
argumentats; debats i tertúlies, entrevistes. 
 Les produccions són prou clares i detallades. Hi 
pot haver alguna dificultat a la formulació, i les 
paraules no són necessàriament les més 
precises en tot moment.  
 
 

Els textos produïts a quart curs mostren prou 
coneixement del vocabulari i estructures propis 
del nivell per a produir un text coherent i prou ben 
cohesionat sobre els temes i àmbits del nivell. La 
comunicació s’adapta a l’interlocutor, que pot ser 
una persona o una institució, i a la situació 
comunicativa,  si bé el grau de precisió i 
complexitat del discurs no és encara molt alt.  
Textos: cartes, correus electrònics i comunicats 
formals adreçats a una persona o institució 
(sol·licituds, reclamacions, queixes, petició 
d’informació...); escrits personals i articles 
relacionats amb els estudis o la feina; articles 
d’opinió, cartes al director, 

 
 

Lèxic 

Lèxic relacionat amb el mon laboral.  
Lèxic relacionat amb la salut. 
Lèxic relacionat amb la descripció física i el caràcter de les persones.  
Lèxic relacionat amb els viatges. 

http://www.eoibd.cat/
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Lèxic relacionat amb la ecologia i el medi ambient.  
Lèxic relacionat amb les emocions i els sentiments. 
Lèxic relacional amb el temps i el clima. 
Lèxic relacionat amb el crim i la seguretat. 
Lèxic relacionat amb el cos i el llenguatge corporal. 
 

 
 

Gramàtica 

 
Fonètica I fonologia: 
Representació gràfica de fonemes i sons; accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase. 
Morfoxintaxi: 
El substantiu: 
•Comptables (job, cars), incomptables (work, traffic), concrets (heart), abstractes (love), col.lectius 
(crew, police, staff) 
•Mots acronyms:  ASAP, P.T.O, AKA … 
•Formació del plural regular, irregular i mots invariables: We have invited the Simpsons. 
Els determinants: 
• Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article. My father is in hospital. I don’t like sport.  
•Quantitatius: a big amount of, a great deal of… 
• Numerals (cardinals i ordinals); diferències entre one i an (that is an example ; there 
is just one example); grans quantitats (several thousand people) 
• Altres expressions de quantitat (partitius, indefinits...): a bunch/ pack of lies. 
L’adjectiu: 
•Morfologia de l’adjectiu: adventurous, forgetful, lovely… 
•Posició dels adjectius dins el sintagma. I bought a beautiful, new, red, Italian, silk scarf. 
•Parelles d’adjectius acabats en –ed/-ing: encouraging results/he was encouraged by the results; 
bored/boring. 
•Adjectius substantivats: the poor, the blind, the homeless, the unemployed. 
•Comparació: formes reduplicades i correlatives: The more, the better 
•La modificació de l’adjectiu:  
-So i such: such an embarrassing situation; so embarrassing a situation 
-Adverbis: Very good indeed, much too easy; rather tall for her age. 
El verb: 
•Verbs patterns: He decided to study English when he retired. 
•Phrasal verbs. 
•Temps i aspecte. 
-Present simple i Present progressive i el present perfect. 
-Simple past, Past progressive i Past perfect: I had never been treated like that. 
-Futur. 
-Contrast entre formes simples i progressives. I hope you get well; I was hoping you 
would come; People were always warning me about the dangers. 
•Modalitat: must, have to, can (be able to), should, used to, will, would, ought to, may, might. 
-Unreal past: Had better, would rather, I wish en passat (I wish you had told me) i 
seguit de would (I wish you wouldn’t speak like that) 
-Construccions semi modals: You needn’t bring anything. 
-Algunes construccions alternatives als modals: he is likely to come; I reckon that’s 
true. 
•Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes I progressius). 
-Construccions amb have i get. I get to see the children once a month. 
-Passiva amb transitius dobles: I was told/made to wait outside 
-Modals en veu passiva. 
L’oració: simple i subordinada. 
-L’estil directe /indirecte  
-Oracions subordinades substantives 
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-Oracions de relatiu. 
-Oracions subordinades adverbials: de temps, causals, condicionals, de finalitat 
La coordinació: oracions juxtaposades (that is to say, in other words… ); oracions disjuntives 
(neither...nor, or ...) : I have no intention of going, nor did I ever promise I would; oracions 
adversatives: only, but instead, even if... 
 

 

Avaluació 
 
L’avaluació contínua avalua la progressió de l’alumnat en relació als objectius del curs i dóna 
informació a l’alumne/a i al professor/a sobre el seu progrés i sobre com millorar el seu procés 
d’aprenentatge. L’avaluació contínua no suposa la mitjana de les notes d’una sèrie de proves, sinó 
que es basa per una banda en el registre - per mitjans diversos - del progrés de l’alumnat, i per altra, 
en l’assoliment dels objectius necessaris per accedir al curs següent. 
El professorat tindrà en compte: 
Assistència. Segons la legislació vigent, es obligatori assistir un 65%. 
Aprofitament. Un mínim del 65% d’activitats, tant a l’aula com fora de l’aula. 
Proves que al llarg de l’any el Departament d’Anglès administrarà per mesurar l’assoliment dels 
objectius del curs. 
Les proves administrades a final de curs formen part de l’avaluació contínua i són obligatòries per a 
tots els alumnes. 
Si l’assistència i/o treball estan per sota del percentatge exigit, l’alumnat serà qualificat exclusivament 
a partir de les proves administrades a final de l’any acadèmic. 
Els alumnes hauran d’obtenir un 65% a l’avaluació global (assistència, aprofitament i proves) i un 
mínim de 65% en les habilitats d’expressió escrita i expressió oral. 
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