
Materials curriculars de 1r i 2n d'ESO

Matèria Llengua anglesa

Segons l’ordenació curricular de l’etapa de l’educació secundària obligatòria, 
establerta en el Decret 143/2007 (https://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm) 
es fa una presentació unitària del currículum de les llengües per tal d'afavorir el 
desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural.

Els continguts de les matèries lingüístiques s'organitzen al voltant de les grans 
competències i per això el currículum presenta:

• La dimensió comunicativa, que inclou participació en interaccions orals, escrites 
i audiovisuals, la comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals, 
l'expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals, i els coneixements del 
funcionament de la llengua i el seu aprenentatge.

• La dimensió literària.
• La dimensió plurilingüe i intercultural.

Les taules següents recullen una selecció de materials curriculars accessibles des del 
portal edu365.cat i de les biblioteques de JClic i Quaderns Virtuals, relacionats amb els 
principals continguts dels dos primers cursos de l'ESO dividits en cinc blocs: 
“Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals”, “Comprensió de missatges 
orals, escrits i audiovisuals”, “Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals”, 
“Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge” i “Continguts 
comuns amb altres matèries.

Trobareu també un repositori amb un fons seleccionat de més de 10.000 audiovisuals 
educatius al portal Edu3.cat (http://edu3.cat), on des de la funcionalitat “Cerca 
avançada” podeu cercar audiovisuals per nivell (Educació Secundària Obligatòria), 
matèria (Llengües i literatura) i paraules clau.

Adreces generals:
● Portal edu365: http://edu365.cat
● Edu3.cat: http://edu3.cat 
● Biblioteca JClic: http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp 
● Biblioteca de Quaderns Virtuals: http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?

lang=ca 

Febrer 2010

https://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp
http://edu3.cat/
http://edu365.cat/
http://edu3.cat/


Materials curriculars de 1r i 2n d'ESO – Llengua anglesa

Bloc 1-  Participació en interaccions orals, escrites i 
audiovisuals

http://www.xtec.cat/aulanet/virtualschool/ 
Virtual School: unitats didàctiques amb diverses temàtiques i 
que abasten totes les destreses.

http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/en
glish/3index2.html 

Off to Oz... :  Webquest sobre Austràlia on es pot conèixer 
costums, vida i cultura d'aquell pais
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http://www.xtec.cat/aulanet/virtualschool/
http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/english/3index2.html
http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/english/3index2.html
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Bloc 2-  Comprensió de missatges orals, escrits i 
audiovisuals

http://www.edu365.cat/primaria/muds/ang
les/eduland/index.htm Eduland: per aprendre vocabulari tot jugant.

http://www.xtec.cat/aulanet/virtualschool/ 
Virtual School: unitats didàctiques amb diverses temàtiques i 
que abasten totes les destreses.

http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/en
glish/3index2.html 

Off to Oz... : Webquest sobre Austràlia on es pot conèixer 
costums, vida i cultura d'aquell país

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/d
octor/index.htm At the Doctor's: exercicis de vocabulari de la salut.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/fr
equency/ 

Frequency Adverbs: els adverbis de freqüència en una mud 
amb autoavaluació.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/p
irate/index.htm 

Between or Among?: pràctica amb les preposicions de lloc en 
una cerca del tresor.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2343 London: JClic sobre Londres i la cultura anglesa

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/c
an/ 

Can/Can't: Miniunitat didàctica per aprendre a parlar de la 
capacitat i la incapacitat de fer coses.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/c
inema/ 

Short Answers: Miniunitat didàctica per aprender a donar 
respostes curtes, tan negatives com afirmatives.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/d
odoes/ Do or Does?: Ús dels auxiliars en preguntes i negacions.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1224 
Cultural Diversity and Socializing in English: JClic sobre el 
llenguatge corporal i la cultura anglesa

3 de 6

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/dodoes/
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/dodoes/
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/cinema/
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/cinema/
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/can/
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/can/
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/pirate/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/pirate/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/frequency/
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/frequency/
http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/english/3index2.html
http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/english/3index2.html
http://www.xtec.cat/aulanet/virtualschool/
http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/eduland/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/eduland/index.htm
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1224
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2343
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/doctor/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/doctor/index.htm


Materials curriculars de 1r i 2n d'ESO – Llengua anglesa

Bloc 3-  Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

http://www.edu365.cat/primaria/muds/ang
les/eduland/index.htm Eduland: per aprendre vocabulari tot jugant.

http://www.xtec.cat/aulanet/virtualschool/ 
Virtual School: unitats didàctiques amb diverses temàtiques i 
que abasten totes les destreses.

http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/en
glish/3index2.html 

Off to Oz... : Webquest sobre Austràlia on es pot conèixer 
costums, vida i cultura d'aquell país.
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Bloc 4-  Coneixements del funcionament de la llengua i el 
seu aprenentatge

http://www.edu365.cat/primaria/muds/ang
les/eduland/index.htm Eduland: per aprendre vocabulari tot jugant.

http://www.xtec.cat/aulanet/virtualschool/ 
Virtual School: unitats didàctiques amb diverses temàtiques i 
que abasten totes les destreses.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/fr
equency/ 

Frequency Adverbs: els adverbis de freqüència en una mud 
amb autoavaluació.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/p
irate/index.htm 

Between or Among?: pràctica amb les preposicions de lloc en 
una cerca del tresor.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2343 London: JClic sobre Londres i la cultura anglesa

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/c
an/ 

Can/Can't: Miniunitat didàctica per aprendre a parlar de la 
capacitat i la incapacitat de fer coses.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/c
inema/ 

Short Answers: Miniunitat didàctica per aprender a donar 
respostes curtes, tan negatives com afirmatives.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/d
odoes/ Do or Does?: Ús dels auxiliars en preguntes i negacions.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1224 
Cultural Diversity and Socializing in English: JClic sobre el 
llenguatge corporal i la cultura anglesa
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Bloc 5-  Continguts comuns amb altres matèries

http://www.edu365.cat/english_bites/inde
x.htm 

English Bites: per practicar anglès amb aquest programa. 
Episodis televisius de temàtica diversa amb transcripció i 
glossari.

http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/en
glish/3index2.html 

Off to Oz... : Webquest sobre Austràlia on es pot conèixer 
costums, vida i cultura d'aquell país.

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/d
octor/index.htm At the Doctor's: Exercicis de vocabulari de la salut.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2343 London: JClic sobre Londres i la cultura anglesa.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1224
Cultural Diversity and Socializing in English: JClic sobre el 
llenguatge corporal i la cultura anglesa

6 de 6

http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/english/3index2.html
http://www.xtec.cat/cirel/02/webquests/english/3index2.html
http://www.edu365.cat/english_bites/index.htm
http://www.edu365.cat/english_bites/index.htm
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2343
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1224
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/doctor/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/doctor/index.htm

	Materials curriculars de 1r i 2n d'ESO
	Matèria Llengua anglesa
	Bloc 1-  Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
	Bloc 2-  Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals
	Bloc 3-  Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals
	Bloc 4-  Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
	Bloc 5-  Continguts comuns amb altres matèries


