
CURS 19-20 

PROGRAMACIÓ DEL’ÀREA: ANGLÈS NIVELL: 4t 

 

BLOCS 

 
OBJECTIUS 

CONTINGUTS TRIMESTRALS 

(1r trimestre) 

ESTANDARS 
AVALUABLES(COMPETENCIALS) 

 

INDICADORS 

 

 

Comprensió i 
Expressió escrita 

 

SU 

Funcions comunicatives 

Salutacions i presentacions, disculpes, 
agraïments 

Petició i oferiment d’informació, ajuda, 
instruccions, objectes, permís 

 

UNIT 1 

Funcions comunicatives 

Descripció de persones, activitats, llocs i 
objectes 

Establiment i manteniment de la comunicació 

 

UNIT 2 

Funcions comunicatives 

Descripció de persones, activitats, llocs i 
objectes 

Establiment i manteniment de la comunicació 

 

FESTIVALS 

 

SU 

Vocabulari principal 

• good friends, go to school together, meet after 
school, mobile phone, notice board, school bag, 
sports bag, T-shirt 

• spring, summer, autumn, winter 

• els mesos 

Vocabulari Reciclat 

• hello, goodbye 

• els números 

• l’abecedari 

• vocabulari dels nivells anteriors 

 

Estructures principals 

• Welcome back. It’s good to see you again. 

• We’ve/I’ve got a new … 

• When’s your birthday? 

• When’s …’s birthday? It’s in (+ month). 

 

Comprèn instruccions i la informació 
bàsica en textos escrits. 

 

Comprèn informació essencial i 
localitza informació específica en 
material informatiu senzill. 

 

Comprèn correspondència breu 
(correu electrònic, postals i cartes). 

 

Comprèn la informació essencial 
(notícies breus, articles de revista, 
històries, personatges,...). 

 

Completa un formulari breu o una 
fitxa amb dades personals. 

 

Escriu correspondència personal 
breu. 

 

Produeix textos breus a partir de 
frases, models,... 

 

Els següents alumnes ** 

tenen adaptacions en el 

curriculum en quant a 

temporalització i/o reducció 

de continguts. 

Reducció del vocabulari  

clau i de les estructures 

(treballaran sobretot en 1ª 

persona). 

Realització dels examens 

amb ajuda i traducció si és 

necessari. 

Mohamed Jyar 

Gael 

Aquests alumnes tenen 

una adptació d’accés 

sobretot a les activitats 

d’expressió escrita. 

Amal 

Toni S. 

Oliver 

Ángel Álvarez 

Paula L. 

Alex Cachinero 

David 

Aitana Hidalgo 
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HALLOWEEN  

CHRISTMAS 

• Can you repeat that? 

Estructures reciclades 

• How do you spell … ? 

• What about you? 

• Where’s … ? It’s in/on/under/behind/next to … 

• Estrucutres dels nivells anteriors 

 

 

UNIT 1 

Vocabulari principal 

• art and design, drama, English, geography, 

history, ICT, maths, music, PE, science 

• l’horari 

• les hores del dia 

• assembly, canteen, study 

 

Vocabulari Reciclat 

• els dies de la setmana 

• canteen, classroom, finish, football, gym, 
playground, study, swimming 

 

Estructures principals 

 

Aplica normes d’ortografia bàsiques. 

 

 

Comprensió i 
Expressió  oral 
 
 

 
-Listen and repeat (Audicions) 
-Songs ,chants and rhymes 
-Rutines de classe (Hello!how are you 
today?What’s the weather like?... 
-Cut outs (speaking communication games) 
-Dramatització (acting out) 
-Storytime 

 

Entén informació essencial en 
converses breus i senzilles en les 
quals participa sobre temes coneguts 
treballats. 
 
Comprèn les idees principals de les 
presentacions senzilles i ben 
estructurades sobre temes treballats i 
amb suport visual si es necessari. 
 
Fa presentacions breus i senzilles 
prèviament preparades i assajades, 
sobre temes quotidians i del seu 
interès: presentar-se i presentar els 
altres, donar informació bàsica sobre 
un mateix, la família i els companys,... 
 
Du a terme amb èxit transaccions 
quotidianes. 
 
Participa en converses (donar les 
gràcies, saludar, acomiadar-se, 
adreçar-se a algú, demanar 
disculpes,...), s’intercanvia informació 
personal sobre assumptes quotidians. 
 

 
Interculturalitat 

• Interès  pels temes tractats  

• Consciència de la importància de ser 

agradable amb els amics 

• Gaudir en practicar la pronunciació  

• Bona disposició per respectar els torns 

• Respecte envers la resta del grup 

• Confiança en utilitzar i respondre al 

Llenguatge de l’aula 

• Bona disposició per repassar el que s’ha 

Mostra interès i valora la utilització 
d’una llengua estrangera per a la 
comunicació dins de l’aula i en les 
activitats d’ensenyament-
aprenentatge que es creïn dins de 
l’aula. 
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après  

 

• Have we got (English) today? 

Yes, we have./No, we haven’t. 

• What have we got at (quarter to eleven)? 
We’ve got (ICT). 

• We’ve got (music) at (quarter past ten). 

• We haven’t got (PE). 

• Can you (play a musical instrument)? I 
can/can’t (play the recorder). I also … 

• My favourite subjects are … 

 

Estructures reciclades 

• On (Mondays), I’ve got (science) at (nine) 
o’clock/half past (two). 

• I (don’t) like … 

 

UNIT 2 

Vocabulari principal 

• beard, curly hair, dark hair, fair hair, glasses, 

long hair, moustache, 

ponytail, short hair, straight hair 

 

Vocabulari Reciclat 

• eyes, mouth, nose 
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• l’abecedari 

• els colors 

• peces de vestir 

 

Estructures principals 

• He’s/She’s got … 

• Has he/she got … ? Yes, he/she has./No, 

he/she hasn’t. 

• He’s/She’s wearing … 

Estructures reciclades 

• He’s/She’s (+ adjective) 

• I (don’t) like … 

• My favourite … is/are … 

• Are you … ? Yes, I am. 

 

FESTIVALS 

HALLOWEEN vocabulary 

CHRISTMAS vocabulary 
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BLOCS OBJECTIUS 
CONTINGUTS TRIMESTRALS 

(2n trimestre) 
ESTANDARS 

AVALUABLES(COMPETENCIALS) 
INDICADORS 

 

 
Comprensió i 
Expressió escrita 

 

UNIT 3 

Funcions comunicatives 

Descripció de persones, activitats, llocs i 
objectes. 
Establiment i manteniment de la comunicació. 
 
UNIT 4 
Funcions comunicatives 

Petició i oferiment d’informació, ajuda, 

instruccions, objectes, permís.  

Establiment i manteniment de la comunicació. 

 
FESTIVALS 

VALENTINE’S DAY 

EASTER 

 

 
UNIT 3 

 
Vocabulari principal 

• bus stop, café, cinema, hospital, museum, 

newsagent’s, police station, shops, supermarket, 

train station 

• city, town, village 

Vocabulari Reciclat 

• behind, between, in, on, next to 

• l’abecedari 

 

Estructures principals 
• There are (shops) in the street. 
• Is there a … ? Yes, there is./No, there isn’t. 
• Are there any … ? Yes, there are./No, there 
aren’t. 
• I want to travel by (bicycle) in (Amsterdam). 
• I go to school by (car). I walk to school. 
• It’s opposite the … 
• It’s/They’re very near. 
Estructures reciclades 
• There’s a … 

 
UNIT 4 
 
Vocabulari principal 

• farmer, fashion designer, fire-fighter, nurse, 

police officer, pop star, shop assistant, taxi 

driver, vet, web designer 

• caretaker, cleaner, cook, librarian 

Vocabulari Reciclat 

• bus, clothes, drive, hospital, police station, 

school, shop, sing, taxi, teacher, train station, 

uniform, wear, work 

• l’abecedari 

 
Comprèn instruccions i la informació 
bàsica en textos escrits. 
 
Comprèn informació essencial i 
localitza informació específica en 
material informatiu senzill. 
 
 
Comprèn correspondència breu 
(correu electrònic, postals i cartes). 
 
Comprèn la informació essencial 
(notícies breus, articles de revista, 
històries, personatges,...). 
 
Completa un formulari breu o una 
fitxa amb dades personals. 
 
Escriu correspondència personal 
breu. 
 
Produeix textos breus a partir de 
frases, models,... 
 
Aplica normes d’ortografia bàsiques. 
 

 
Els següents alumnes ** 

tenen adaptacions en el 

curriculum en quant a 

temporalització i/o 

reducció de continguts. 

Reducció del vocabulari  

clau i de les estructures 

(treballaran sobretot en 1ª 

persona). 

Realització dels examens 

amb ajuda i traducció si és 

necessari. 

Mohamed Jyar 

Gael 

 

 

Aquests alumnes tenen 

una adptació d’accés 

sobretot a les activitats 

d’expressió escrita. 

Amal 

Toni S. 

Oliver 

Ángel Álvarez 

Paula L. 

Alex Cachinero 

David 

Aitana Hidalgo 

 
Comprensió i 
Expressió  oral 
 
 

-Listen and repeat (Audicions) 
-Songs ,chants and rhymes 
-Rutines de classe (Hello!how are you 
today?What’s the weather like?... 
-Cut outs (speaking communication games) 
-Dramatització (acting out) 
-Storytime 

 

Entén informació essencial en 
converses breus i senzilles en les 
quals participa sobre temes coneguts 
treballats. 
 
Comprèn les idees principals de les 
presentacions senzilles i ben 
estructurades sobre temes treballats i 
amb suport visual si es necessari. 
 
Fa presentacions breus i senzilles 
prèviament preparades i assajades, 
sobre temes quotidians i del seu 
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Estructures principals 

• What does she do? She’s a (doctor). 

• Is he a (nurse)? Yes, he is./No, he isn’t. 

• Does he wear (a uniform)? 

• He works/doesn’t work in a (hospital). 

• Does he work (with animals)? 

Yes, he does./No, he doesn’t. • She works from 

(nine) to (five). 

Estructures reciclades 

• He/She has got a … 

 

FESTIVALS 

VALENTINE’S DAY vocabulary 

EASTER vocabulary 

 

interès: presentar-se i presentar els 
altres, donar informació bàsica sobre 
un mateix, la família i els companys,... 
 
Du a terme amb èxit transaccions 
quotidianes. 
 
Participa en converses (donar les 
gràcies, saludar, acomiadar-se, 
adreçar-se a algú, demanar 
disculpes,...), s’intercanvia informació 
personal sobre assumptes quotidians. 
 

 
Interculturalitat 

• Interès  pels temes tractats  

• Consciència de la importància de ser 

agradable amb els amics 

• Gaudir en practicar la pronunciació  

• Bona disposició per respectar els torns 

• Respecte envers la resta del grup 

• Confiança en utilitzar i respondre al 

Llenguatge de l’aula 

• Bona disposició per repassar el que s’ha 

après  

 

Mostra interès i valora la utilització 
d’una llengua estrangera per a la 
comunicació dins de l’aula i en les 
activitats d’ensenyament-
aprenentatge que es creïn dins de 
l’aula. 
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BLOCS 
 

OBJECTIUS 
CONTINGUTS TRIMESTRALS 

(3r trimestre) 

ESTANDARS 
AVALUABLES(COMPETENCIAL

S) 
 

INDICADORS 
 

 
Comprensió i 
Expressió escrita 

 

UNIT 5 

Funcions comunicatives 

Petició i oferiment d’informació, ajuda, 

instruccions, objectes, permís.  

Establiment i manteniment de la comunicació 

Expressió de la capacitat, el gust, l’acord o 

desacord, el sentiment, la intenció 

 
 
UNIT 6 

Funcions comunicatives 

Petició i oferiment d’informació, ajuda, 
instruccions, objectes, permís.  
Establiment i manteniment de la comunicació  
 
 
UNIT 7 
Funcions comunicatives 

Expressió de la capacitat, el gust, l’acord o 

desacord, el sentiment, la intenció 

Establiment i manteniment de la comunicació 

Petició i oferiment d’informació, ajuda, 

instruccions, objectes, permís  

 

 

UNIT 5 

Vocabulari principal 
• collecting stickers, dancing, going to museums, 
painting pictures, reading comics, roller-skating, 
shopping, 
taking photos, talking to friends, using the 
computer 
Vocabulari Reciclat 
• l’abecedari 
 
Estructures principals 

• Do you like (dancing)? Yes, I do./No, I don’t. 

• He/She likes/doesn’t like …ing. 

• I/You/We/They (don’t) like …ing at the 

weekends. 

• I love …ing. I prefer …ing. 

• My/His/Her favourite activity/activities is/are … 

Estructures reciclades 

• I like/love (+ noun). 

• He/She is a(n) (+ profession). 

 

 
UNIT 6 

Vocabulari principal 
• bridge, campsite, farm, forest, gate, lake, 
mountain, path, river, signpost 
Vocabulari Reciclat 
• dog, fox 
• l’abecedari 
 
Estructures principals 
• Turn left at the (bridge). Don’t (turn right). 
• Go straight on. Go to the end of the (path). 
• Do I/we go straight on? 

 
Comprèn instruccions i la informació 
bàsica en textos escrits. 
 
Comprèn informació essencial i 
localitza informació específica en 
material informatiu senzill. 
 
Comprèn correspondència breu 
(correu electrònic, postals i cartes). 
 
Comprèn la informació essencial 
(notícies breus, articles de revista, 
històries, personatges,...). 
 
Completa un formulari breu o una 
fitxa amb dades personals. 
 
Escriu correspondència personal 
breu. 
 
Produeix textos breus a partir de 
frases, models,... 
 
Aplica normes d’ortografia bàsiques. 
 

Els següents alumnes ** 

tenen adaptacions en el 

curriculum en quant a 

temporalització i/o 

reducció de continguts. 

Reducció del vocabulari  

clau i de les estructures 

(treballaran sobretot en 1ª 

persona). 

Realització dels examens 

amb ajuda i traducció si és 

necessari. 

Mohamed Jyar 

Gael 

 

 

Aquests alumnes tenen 

una adptació d’accés 

sobretot a les activitats 

d’expressió escrita. 

Amal 

Toni S. 

Oliver 

Ángel Álvarez 

Paula L. 

Alex Cachinero 

David 

Aitana Hidalgo 

 
Comprensió i 
Expressió  oral 
 
 

-Listen and repeat (Audicions) 
-Songs ,chants and rhymes 
-Rutines de classe (Hello!how are you 
today?What’s the weather like?... 
-Cut outs (speaking communication games) 
-Dramatització (acting out) 
-Storytime 

 

Entén informació essencial en 
converses breus i senzilles en les 
quals participa sobre temes coneguts 
treballats. 
 
Comprèn les idees principals de les 
presentacions senzilles i ben 
estructurades sobre temes treballats i 
amb suport visual si es necessari. 
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• Do you know the way to the … ? 
• Where are you? I’m … 
• Remember/Don’t forget to take … 
• My ideal holiday destination is … 
• I want to go to … 
Estructures reciclades 
• You can see … 
• There’s a … There are … 
 
UNIT 7 

 

Vocabulari principal 

• actress, camera, cameraman, clapperboard, 

director, make-up artist, screenplay, special 

effects, wigs, writer 

Vocabulari Reciclat 

• vocabulari presentat anteriorment 

Estructures principals 

• Estructures presentades anteriorment 

Estructures reciclades 

• Estructures presentades anteriorment 

 

Fa presentacions breus i senzilles 
prèviament preparades i assajades, 
sobre temes quotidians i del seu 
interès: presentar-se i presentar els 
altres, donar informació bàsica sobre 
un mateix, la família i els companys,... 
 
Du a terme amb èxit transaccions 
quotidianes. 
 
Participa en converses (donar les 
gràcies, saludar, acomiadar-se, 
adreçar-se a algú, demanar 
disculpes,...), s’intercanvia informació 
personal sobre assumptes quotidians. 
 

 
Interculturalitat 

• Interès  pels temes tractats  

• Consciència de la importància de ser 

agradable amb els amics 

• Gaudir en practicar la pronunciació  

• Bona disposició per respectar els torns 

• Respecte envers la resta del grup 

• Confiança en utilitzar i respondre al 

Llenguatge de l’aula 

• Bona disposició per repassar el que s’ha 

après  

 

Mostra interès i valora la utilització 
d’una llengua estrangera per a la 
comunicació dins de l’aula i en les 
activitats d’ensenyament-
aprenentatge que es creïn dins de 
l’aula. 

 

 


