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LLENGUA ANGLESA

L’àmbit lingüístic té cinc dimensions i cadascuna d’aquestes dimensions tindrà el següent
valor en la nota final del trimestre:

- Expressió Escrita: 25%
- Comunicació Oral: 25%
- Comprensió Lectora: 25%
- Literària: 10%
- Plurilingüe i Intercultural: 15%

1. Captar el missatge global de les produccions orals més treballades a l’aula, amb suport visual i

no visual.

2. Entendre i participar activament de les interaccions orals a l’aula.

3. Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-los oralment.

4. Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació i el ritme, segons el model ofert.

5. Extreure informació de textos escrits breus i senzills de temes coneguts i amb una finalitat

comunicativa concreta.

6. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat

específica.

7. Comprendre textos literaris senzills orals: contes, poemes, cançons...

8. Comprendre textos literaris senzills escrits: contes, poemes, cançons... preferiblement amb

suport àudio.
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9. Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i

canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.

10. Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en

contextos multilingües, sabent adaptar els missatges.

11. Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera nova per a la comunicació dins

l’aula i per participar activament en les diferents situacions d’aprenentatge.

12. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis

racistes, sexistes, religiosos i classistes.

13. Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol

mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries.
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