
CURS 19-20 

PROGRAMACIÓ DEL’ÀREA: ANGLÈS NIVELL: 2n 

 
BLOCS 

 
OBJECTIUS CONTINGUTS TRIMESTRALS ESTANDARS 

AVALUABLES(COMPETENCIAL
S) 
 

INDICADORS 
 

 
Comprensió i 
expressió escrita 

SU 

Funcions comunicatives 

Salutacions i presentacions 

Establir i mantenir la comunicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1 

Funcions comunicatives 

Demanar i donar informació, ajuda, objectes, 

permís. 

Establir i mantenir la comunicació. 

 

 

 

 

SU 

Vocabulari essencial 

• count, listen, play, read, sing, speak, write 

• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, 

ride a bike 

• days of the week 

Vocabulari  reciclat 

• numbers 1–20 

• climb, eat, play 

• apple, bike, children, 

• crayon, frog 

• classroom objects 

 

Estructures principals 

• Hello! Hi! Goodbye! 

• How are you? I’m fine, thank you. 

• Let’s be friends. 

Estructures reciclades 

• What’s your name? 

• How old are you? 

• I’m ... 

• Can I have a (pen), please? 

• Here you are. 

 

UNIT 1 

Vocabulari essencial 

• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, 

kitchen, living room, toilet 

Vocabulari reciclat 

• numbers 11–20 

• chair, cupboard, door, table, window 

 

Estructures principals 

 Comprèn les instruccions i la 
informació bàsica en rètols, 
missatges,... 
 
Comprèn informació essencial i 
localitza informació específica en 
material informatiu senzill. 
 
Comprèn la informació essencial 
de contes breus i ben 
estructurats. 
 
Completa un escrit amb dades 
personals. 
 
Produeix paraules o textos molt 
curts i senzills sobre els temes 
treballats. 

Aquests alumnes tenen 

una adptació d’accés 

sobretot a les activitats 

d’expressió escrita. 

 

Miryam Izquierdo 

Xesc 

Miguel 

Laia Izquierdo 

David 

Logan 

Toni 

Aleix 

Paula 

Oman Hammouchi 
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UNIT 2 

Funcions comunicatives 

Descripció de persones i objectes 

Establir i mantenir la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVALS 

HALLOWEEN 

CHRISTMAS 

 

 

• Where’s (she)? 

• Let’s look in the (kitchen). 

• Is he/she (next to) … ? 

• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 

• Can I have a …, please? Yes, of course. 

• The (bed) is in the (bedroom). 

Estructures reciclades 

• This is … 

• in, on, under 

 

UNIT 2 

Vocabulari essencial 

• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, 

turtle 

Story vocabulary 

• friend, pet, rock 

Vocabulari reciclat 

• cat, dog, parrot 

• numbers 11–20  

 

Estructures principals 

• What has she/he got? 

• Has she/he got a (kitten)? 

• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 

• What do (rabbits) eat? 

• (Rabbits) eat (grass). 

Estructures reciclades 

• I’ve got a … 

• I haven’t got a … 

• Have you got a …? 

 

FESTIVALS 

HALLOWEEN vocabulary 

CHRISTMAS vocabulary 
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Expressió  i 
comprensió 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 

 

 Comprèn la informació essencial 
dels textos orals sobre objectes 
treballats a classe. 
 
Comprèn missatges que 
contenen instruccions, indicacions 
o altres tipus d’informació. 
 
Entén informació essencial en 
converses breus i senzilles 
sobretemes treballats. 
 
Fa presentacions breus i 
senzilles. 
 
Participa en converses. 
 
 
 

 

 
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 ESTANDARS 

AVALUABLES(COMPETENCIAL
S) 
 

INDICADORS 
 

 
Comprensió i 
expressió escrita 

UNIT 3 

Funcions comunicatives 

Expressions d’acord i desacord 

Demanar i oferir informació, ajuda, objectes, 

permís 

Establir i mantenir la comunicació 

 

UNIT 4 

Funcions comunicatives 

Demanar i oferir informació, ajuda, objectes, 

permís 

Establir i mantenir la comunicació 

 

FESTIVALS 

CARNIVAL 

EASTER 

 

 

UNIT 3 

Vocabulari essencial 

• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, 

skirt, trousers, 

T-shirt 

Vocabulari reciclat 

• colours 

• favourite 

 

Estructures principals 

• I’m/You’re wearing … 

• Is this your (coat)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• In (spring) … 

Estructures reciclades 

• Where’s my … 

• Let’s … 

• You can see … 

 

UNIT 4 

Vocabulari essencial 

• basketball, board game, cards, computer 

game, football, 

hide and seek, hopscotch, tag 

Vocabulari reciclat 

• play, game 

• numbers 1–20 

 

Estructures principals 

• Do you want to …? 

• No, thanks. 

• I want to … 

 Comprèn les instruccions i la 
informació bàsica en rètols, 
missatges,... 
 
Comprèn informació essencial i 
localitza informació específica en 
material informatiu senzill. 
 
Comprèn la informació essencial de 
contes breus i ben estructurats. 
 
Completa un escrit amb dades 
personals. 
 
Produeix paraules o textos molt curts 
i senzills sobre els temes treballats. 

 
Aquests alumnes tenen 

una adptació d’accés 

sobretot a les activitats 

d’expressió escrita. 

 

Miryam Izquierdo 

Xesc 

Miguel 

Laia Izquierdo 

David 

Logan 

Toni 

Aleix 

Paula 

Oman Hammouchi 

 

 
Expressió  i 
comprensió 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 

 

Comprèn la informació essencial dels 
textos orals sobre objectes treballats 
a classe. 
 
Comprèn missatges que contenen 
instruccions, indicacions o altres tipus 
d’informació. 
 
Entén informació essencial en 
converses breus i senzilles 
sobretemes treballats. 
 
Fa presentacions breus i senzilles. 
 
Participa en converses. 
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• You can/can’t play ball games in the 

classroom. 

Estructures reciclades 

• Let’s … 

• Have you got a …? 

• I’ve got a … 

• I like … 

• Good idea. 

 

FESTIVALS 

CARNIVAL vocabulary 

EASTER vocabulary 

 

 

 

 
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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PROGRAMACIÓ DEL’ÀREA: ANGLÈS NIVELL: 2n 

 
BLOCS 

 
OBJECTIUS CONTINGUTS TRIMESTRALS ESTANDARS 

AVALUABLES(COMPETENCIAL
S) 
 

INDICADORS 
 

 
Comprensió i 
expressió escrita 

UNIT 5 

Funcions comunicatives 

Establir i mantenir la comunicació 

Descripció de persones i objectes 

Demanar i oferir informació, ajuda, objectes, 

permís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT6 

Funcions comunicatives 

Establir i mantenir la comunicació 

Descripció de persones i objectes 

Demanar i oferir informació, ajuda, objectes, 

permís 

 

UNIT 5 

Vocabulari essencial 

• cold, cough, cut, earache, headache, sore 

throat, 

toothache, tummy ache 

Vocabulari reciclat 

• hello 

• fantastic, great 

• cold, hot 

 

Estructures principals 

• What’s the matter? 

• I’m feeling ill/better. 

• I’ve got a (headache). 

• Have you got a cut? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

Estructures reciclades 

• He/She has got a … 

• Have you got … ? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

• Let’s … 

• I want to play. 

 

UNIT6 

Vocabulari essencial 

• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, 

swimming pool, water park, zoo 

Vocabulari reciclat 

• Hi 

• amazing, fantastic, great 

 

 

 Comprèn les instruccions i la 
informació bàsica en rètols, 
missatges,... 
 
Comprèn informació essencial i 
localitza informació específica en 
material informatiu senzill. 
 
Comprèn la informació essencial de 
contes breus i ben estructurats. 
 
Completa un escrit amb dades 
personals. 
 
Produeix paraules o textos molt curts 
i senzills sobre els temes treballats. 

 
Aquests alumnes tenen 

una adptació d’accés 

sobretot a les activitats 

d’expressió escrita. 

 

Miryam Izquierdo 

Xesc 

Miguel 

Laia Izquierdo 

David 

Logan 

Toni 

Aleix 

Paula 

Oman Hammouchi 

 

 
Expressió  i 

-Listen and repeat (Audicions) 
-Songs ,chants and rhymes 

Comprèn la informació essencial dels 
textos orals sobre objectes treballats 
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comprensió oral 
 
 

-Rutines de classe (Hello!how are you 
today?What’s the weather like?... 
-Cut outs (speaking communication games) 
-Dramatització (acting out) 
-Storytime 

 

 

Estructures principals 

• There’s a (zoo). 

• Is there a (beach)? 

• Yes, there is. No, there isn’t 

Estructures reciclades 

• I want to … 

• Let’s … 

• Can you help, please? 

 

 

a classe. 
 
Comprèn missatges que contenen 
instruccions, indicacions o altres tipus 
d’informació. 
 
Entén informació essencial en 
converses breus i senzilles 
sobretemes treballats. 
 
Fa presentacions breus i senzilles. 
 
Participa en converses. 
 
 
 

 
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. 

 

 


