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Footprints 1                2019-20 

PROGRAMACIÓ ORIENTATIVA                  PER A LES FAMÍLIES 
Objectius del curs 
 
- Crear interès i mantenir la motivació de l’alumnat envers l’aprenentatge de l’anglès 
- Desenvolupar la comprensió de l’anglès parlat 
- Aprendre vocabulari i estructures gramaticals senzilles i aplicar aquests coneixements per oral i escrit 
- Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals bàsiques (per 

exemple, comprensió d’instruccions simples de treball i d’actuació a l’aula) 
- Fomentar la participació i implicació activa de l’alumnat 

Actituds 
 
- Gaudir de les activitats (jocs, cançons, teatre, fitxes, manualitats). 
- Participació activa i amb entusiasme. 
- Seguretat d’un mateix. 
- Cooperació amb el professor i els altres alumnes. 

Activats a casa 
 
- Per consolidar els continguts treballats a classe (vg. el temari a la pàgina 2), us animem a accedir els recursos 

online addicionals que venen amb el llibre de text (Footprints 1):  
o El CD de cançons és perquè el feu servir a casa. 
o També teniu accés a activitats interactives addicionals a https://www.macmillaneducation.es/pupils-

corner/. Us hi haureu de registrar i, un cop seleccionat el llibre (Footprints 1), el nom d’usuari és 
macmillancds, i la contrasenya macmillan. 

o Per saber quines activitats podeu fer cada mes, vegeu el calendari orientatiu, a continuació. Procureu 
no avançar-vos; és important que les activitats a casa acompanyin les activitats a l’aula i es 
desenvolupin de manera paral·lela. 

 
 

OCTUBRE Introduction + Unit 1  GENER Unit 4 ABRIL Unit 8 

NOVEMBRE Unit 2 + Unit 3 FEBRER Unit 4 + Unit 5 MAIG Unit 9 

DESEMBRE Unit 3  MARÇ Unit 6 + Unit 7   

 
Tingueu en compte que els professors poden aportar material divers per complementar el temari, i que el ritme 
de cada grup i de cada professor pot variar. Habitualment també es fan activitats suplementàries al voltant de 
Halloween, el Nadal i la Pasqua. 
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Temari (contingut lingüístic clau) 
 
0. Introduction 

Llenguatge clau: What’s your name?, I’m..., Who’s this?, It’s..., How are you?, I’m fine, desk, chair, window, 
book, door, board, clock, floor, friends, rainbow, tell, come, look 

1. My birthday 

Llenguatge clau: How old are you?, I’m..., Are you...?, Yes, I am., No, I’m not., Here’s a ... (for you)!, The... is a..., 
This is a..., cake, candle, present, balloon, hat, card, biscuit, sandwich, plate, cup, birthday, mat, party, late, boy, 
girl 

2. My classroom 

Llenguatge clau: What’s this?, It’s a..., Can I have the..., please?, Here you are., This /My ... is..., Me, too., school 
bag, file, notebook, pen, pencil, crayon, rubber, pencil, sharpener, pencil case, ruler, wolf, hungry, Mum, Dad, 
school 

3. My body 

Llenguatge clau: This is my..., These are my..., eye/eyes, I brush/wash/have... We..., Our..., head, ears, eyes, 
nose, mouth, chin, arms, legs, fingers, toes, happy, sad tired, scared 

4. My clothes 

Llenguatge clau: I’ve got (a)... (too)., Is this your...?, Yes, it is./No, it isn’t., Are these your...?, Yes, they are./No, 
they aren’t, coat, gloves, trousers, shirt, t-shirt, dress, skirt, shoes, jumper, socks, shorts, everybody, put on, 
giant, beanstalk, castle, new 

5. Food I like 

Llenguatge clau: I like.../ I don’t like..., Do you like...?, Yes, I do/No, I don’t., Is/Are... good for you?, hamburger, 
chicken, chips, salad, pizza, ice cream, chocolate, yogurt, apple, banana, delicious, horrible, house, food, with, 
key, table 

6. My toys 

Llenguatge clau: Where’s the...?, It’s in/on/under..., Where are the...?, They’re ..., How many...?, doll, bike, ball, 
car, train, marbles, skates, plane, robot, computer game, cave, genie, magic, lamp, box, jar, shelf, big, small 

7. My family 

Llenguatge clau: Who’s he/she?, He’s/She’s my..., His/Her name is.., He’s/She’s got..., mother, father, brother, 
sister, baby, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin, love, fair, house, soup, name, goat 

8. My pets 

Llenguatge clau: It’s got..., What’s its name?, Its name is…, What a…!, It’s the..., I... my..., cat, dog, pony, mouse, 
rabbit, hamster, bird, fish, guinea pig, turtle, goat, troll, cross, bridge, medium, pet, tail, fur, whiskers, long, 
short 

9. Treasure! 

Llenguatge clau: Where are you?, Let’s … to the…!, Good idea!, Put it in...!, tree, flower, grass, rock, river, hill, 

bush, path, fence, gate, jump, hop, run, walk, skip 

 

 


