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ADEQUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ETAPA A LES COMPETÈNCIES  BÀSIQUES 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
L’educació primària ha de contribuir a desenvolupar les capacitats que permetin a 
l’alumnat:  
 

a) Conèixer els valors i les normes de convivència per actuar d’acord amb aquestes, 
preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el 
pluralisme propi d’una societat democràtica. 
  
Competència en comunicació lingüística. 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

b) Desenvolupar una actitud responsable i solidària que afavoreixi un clima propici per a la 
llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència.  
 

Competència en comunicació lingüística 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

c) Desenvolupar hàbits de treball individual i col·lectiu, d’esforç i de responsabilitat en 
l’estudi així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, 
responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.  
 

Competència en comunicació lingüística 
Competència aprendre a aprendre 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

d) Adquirir habilitats per a la prevenció i la resolució pacífica de conflictes, que li permetin 
actuar amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els 
quals es relaciona.  
 

Competència en comunicació lingüística 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

e) Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les 
persones, la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes, i la no-discriminació de 
persones amb discapacitat. 
 

Competència en comunicació lingüística 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

f) Conèixer i utilitzar adequadament la llengua catalana i la llengua castellana, tant 
oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de 
comunicació i d’aprenentatge.  
 
Competència en comunicació lingüística 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència social i ciutadana 
Tractament de la informació i la competència digital 
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g) Adquirir la competència comunicativa necessària en una llengua estrangera per 
desenvolupar-se en situacions quotidianes.  
 

Competència en comunicació lingüística 
Competència en aprendre a aprendre 
Tractament de la informació i la competència digital 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

h) Adquirir l’hàbit de la lectura com una via d’accés a la informació, al coneixement i al 
plaer.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència en aprendre a aprendre 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

i) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història, el patrimoni 
artístic i cultural, especialment els corresponents a les Illes Balears i els dels altres 
territoris de parla catalana, reforçant així el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i 
lingüístic català, i entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels 
individus.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència social i ciutadana 
Competència cultural i artística 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Tractament de la informació i la competència digital 
Competència en aprendre a aprendre 
Competència matemàtica 
 

j) Valorar la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç dels 
aprenentatges.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència en aprendre a aprendre 
 

k) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de 
problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements 
geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la vida 
quotidiana. 
  
Competència lingüística i comunicativa 
Competència matemàtica 
Tractament de la informació i la competència digital 
Competència en aprendre a aprendre 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
Competència cultural i artística 
Competència social i ciutadana 
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l) Conèixer i valorar l’entorn natural, social i cultural i així contribuir a despertar actituds 
i hàbits positius per aplicar-los a l’entorn immediat i mediat.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència social i ciutadana 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
Tractament de la informació i la competència digital 
Competència cultural i artística 
Competència matemàtica 
Competència autonomia i iniciativa personal 
 

m) Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació i 
desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Tractament de la informació i la competència digital 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència en aprendre a aprendre 
 

n) Iniciar-se en la valoració i en la producció de les diverses manifestacions artístiques, 
com a mitjà d’expressió i comprensió per desenvolupar la sensibilitat estètica i la 
comunicació en aquests llenguatges. 
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència cultural i artística 
Tractament de la informació i la competència digital 
Competència en aprendre a aprendre 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
Competència matemàtica 
 

o) Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències 
i utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per afavorir el desenvolupament 
personal i social.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència social i ciutadana 
Competència cultural i artística 
Competència en aprendre a aprendre 
Competència matemàtica 
 

p) Conèixer i valorar els altres éssers vius i adoptar maneres de comportament que 
afavoreixin la seva cura.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
Competència social i ciutadana 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència matemàtica 
Tractament de la informació i la competència digital 
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q) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 
relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de 
qualsevol tipus i als estereotips sexistes.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència social i ciutadana 
 

r) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació viària i actituds de respecte que 
incideixen en la prevenció d’accidents de tràfic.  
 

Competència lingüística i comunicativa 
Competència autonomia i iniciativa personal 
Competència social i ciutadana 
Competència matemàtica 
 
 
 

ACORDS  DE CENTRE PER AL TRACTAMENT  
DE LES  COMPETÈNCIES BASIQUES 

 

El centre, entès de forma global com una comunitat d’aprenentatge, juga un paper 
important en el treball per competències. Així el claustre, en relació al tractament de les 
competències bàsiques ha acordat: 
 
� Mantenir el debat pedagògic entorn al desplegament d’un currículum orientat a 

l’adquisició de les competències bàsiques. 
� Dissenyar projectes/activitats a nivell general de centre que afavoreixin el 

desenvolupament de les competències bàsiques. 
 

� Crear ambients propicis per a l’aprenentatge, oferir a l’alumnat experiències educatives 
diverses, amb sentit i vinculades a situacions reals. 

 

� Afavorir l’adquisició de les competències bàsiques aplicant estratègies basades en la 
investigació, la creativitat, l’experimentació, la manipulació, etc... 

 

� Utilitzar  les  TIC  el marc de les diferents àrees curriculars de forma integrada, sense 
perdre de vista que la tecnologia és un mitja per aconseguir el desenvolupament de 
totes les competències i no una finalitat en si mateixa. 

 

� Fomentar la lectura com a font de plaer i d’accés al coneixement. És essencial que 
l’alumnat  adquireixi competència lectora i desenvolupi l’hàbit lector. 

 

� Estimular el llenguatge a Educació infantil i potenciar l’ús de la comunicació oral des 
de totes les àrees curriculars a Educació Primària. 

 

� Considerar l’avaluació com una ocasió per conèixer la qualitat dels processos 
d’ensenyament - aprenentatge i com una oportunitat per a la seva reformulació i 
millora. 

 

� Treballar l’educació ambiental no exclusivament promovent tot un seguit d’hàbits, ni 
utilitzant l’entorn com a recurs o lloc d’aprenentatge. Sinó com un projecte per a 
arribar a generar i consolidar noves pràctiques de convivència i solidaritat humana i 
una nova visió de la relació persona - medi a partir dels coneixements.  
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� Treballar els continguts de l’educació en valors en qualsevol moment del procés 
d’ensenyament aprenentatge (a les àrees curriculars, en els moments de tutoria, en les 
activitats complementàries, en els esbarjos... ). 

 

� Organitzar el temps d’àrea amb flexibilitat, tenint present el caràcter globalitzador 
dels aprenentatges i les relacions interdisciplinars de les àrees. 

 

� Programar activitats complementàries lligades al desplegament curricular.  
 

� Sol·licitar la col·laboració d’experts en determinats temes i participar en els programes 
educatius institucionals: Salut Jove del Consell Insular, Obrint portes de l’Ajuntament 
de Ciutadella, Camps d’aprenentatge i Centmat de la Conselleria d’Educació... 

 

� Programar activitats relacionades amb la competència cultural i artística: concerts, 
teatre, dansa, exposicions... 

 

� Promocionar l’ esport en la col·laboració de diferents entitats esportives. 
 
 

 
COORDINACIÓ ENTRE ELS CICLES 

 

Els equips de cicle són òrgans de coordinació, entre les seves funcions està  organitzar, 
analitzar i desenvolupar el disseny curricular de cicle per contribuir a la consecució de les 
competències bàsiques. A més, fan possible una major eficiència en l’assessorament, el 
debat i la presa de decisions respecte de les activitats generals que es tracten i 
desenvolupen al centre.  
 

Seguint normativa vigent al centre està organitzat en quatre cicles: un cicle a Educació 
Infantil i tres a Educació primària.  
 
Els cicles es reuneixen com a mínim dos cops al mes seguint el calendari fiaxa’t a principi 
de curs. De cada una de les sessions s’estén l’acta corresponent. Cada equip té el seu propi 
pla de treball que elabora a principi de curs en funció del objectius generals de centre 
fixats a la PGA. 
 

Cada curs un mestre  assumeix les funcions de coordinació. Els coordinadors formen part 
de la CCP.  La CCP és l’òrgan de coordinació pedagògica del centre  a través del qual es 
coordina i consensua el desplegament curricular i es donen a conèixer els documents de 
referència. Els coordinadors són els encarregats de difondre els documents i informar al 
seu cicle dels aspectes a tractar, de les propostes plantejades i dels acords presos; al mateix 
temps, són els que recullen les opinions i les propostes del cicle i retornen aquesta 
informació a les reunions de la CCP o a la cap d’estudis. La CCP es reuneix amb una 
periodicitat mensual, amb ordre del dia establert i amb posterior estensió de l’acta 
corresponent. 
 

Els altres membres de l’equip assumeixen la representació del cicle a les diferents 
comissions que funcionen al centre (normalització lingüística, mediambiental i TICs). 
D’aquesta manera cada cicle està present a cada una de les comissions i cada representat 
informa al seu equip de cicle dels temes tractats entorn al tractament de la lectura, les 
TICS i els valors mediambientals així com de les activitats proposades, activitats 
directament relacionades amb el desplegament curricular competencial a nivell de centre. 
Amb la finalitat d’agilitzar i facilitar la coordinació, cada membre de l’equip directiu també 
forma part d’una d’aquestes comissions.  
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Anualment els equips de cicle es reuneixen en les anomenades sessions d’Intercicle amb un 
periodicitat mínima de dues vegades per curs segon calendari. Així l’equip d’educació 
infantil es reuneix amb l’equip del primer cicle, l’equip de primer cicle és reuneix amb 
l’equip de segon cicle i aquest es reuneix amb l’equip de tercer cicle. Els temes tractats en 
aquestes sessions fan referència a: currículum, metodologia, material, criteris i normes de 
convivència, coordinació d’activitats complementàries... D’aquestes reunions s’estén l’acta 
corresponent. 
 

A final de curs els equips de cicle i els coordinadors de les comissions  redacten la 
Memòria final a partir del Pla de treball de principi de curs. Totes les propostes de millora 
són recollides a la PGA del següent curs. 
 
 

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES PER CICLES: RELACIÓ ENTRE  LES 
ÀREES I LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 

� Contribució de les àrees a les competències bàsiques 
� Adequació i seqüència dels objectius 
� Selecció i seqüència dels continguts 
� Criteris avaluació  
� Criteris de qualificació per competències bàsiques i àrees 
� Criteris promoció 
(Veure annexos cicles) 
 
 

 
CONCRECIÓ DE LA METODOLOGIA DE CENTRE 

 
� CRITERIS PER AL DISSENY D’ACTIVITATS 

 

Treballar per competències bàsiques suposa dissenyar activitats d’aprenentatge tenint en 
compte els següents criteris: 
 

R
es
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tu
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ns

 

� Situacions reals, riques i variades que han de donar lloc a un producte final. 
 

C
on

te
xt

ua
li

tz
ac

ió
 

� Situacions inscrites en contextos significatius i no repetitius per a l’alumnat i de 
certa rellevància social. 
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In
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� Situacions que mobilitzin diferents tipus de sabers (coneixements, habilitats i 

actituds) de diferents disciplines. 
� Situacions que transmetin i organitzin coneixement, habilitats i afectes. 
 

C
om

pl
ex

it
at

 
 

 
� Situacions que impliquin utilitzar processos mentals (intel·ligència, memòria, 

imaginació, percepció, sentiments, emocions...)  associats a diferents tipus de 
pensament 

� Situacions  que creïn conflicte cognitiu. 
� Situacions que contemplin els diferents ritmes de l’alumnat i els diferents estils 

d’aprenentatge. 
� Situacions que fomentin la creativitat i el pensament divergent. 
� Situacions que afavoreixin el pensament crític. 
 

F
un

ci
on

al
it

at
 

 � Situacions que se’n derivin aprenentatges aplicables a la vida diària o per 
preparar aprenentatges futurs. 

R
el

le
và

nc
ia

 

 
 
� Situacions que han de contribuir a l’assoliment dels objectius i continguts 

curriculars, i de les competències bàsiques. 
 
 
 

D
if

er
en
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ni
ve

ll
s 

de
 

re
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� Situacions permetin més d’un mecanisme de resolució. 
 

A
va

lu
ab

le
s 

� Situacions que permetin observar i comprovar l’aprenentatge. 
� Situacions que permetin l’autoavaluació. 
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� Projectes, resolució de problemes, centres d’interès,  projectes de treball  

simulacions, petites investigacions... 
� Aplicació de metodologies que potenciïn l’experimentació, manipulació i 

investigació. 
� Situacions que potenciïn la lectura i el tractament de la informació com 

estratègies d’aprenentatge. 
 
� Situacions que combinin el treball col·laboratiu i  l’ autònom. 
� Situacions que permetin l’implicació de l’alumne en el seu procés 

d’aprenentatge. 
 

 
 
 
 
 
 

� CRITERIS ORGANITZACIÓ TEMPS – ESPAI 
 
� ELS ESPAIS 
Quan el propòsit és potenciar el desenvolupament de les capacitats físiques, intel·lectuals, 
socials i emocionals de l’alumnat creim important crear ambients propicis per a 
l’aprenentatge, així l’organització i l’ús de l’espai esdevenen recursos valuosos a tenir en 
compte en el disseny i desenvolupament de les activitats programades. 
 

Espais propis del grup 
 

Cada grup classe té assignada una aula de referència.  
Els criteris que regeixen l’ús dels espais aula són: 
 

a- SER FLEXIBLES 

Espais polivalents (racons, petit laboratori,...) i polifuncionals (assemblees, per parelles, 
petits grups...) que permetin la mobilitat de l’alumnat, del material i del mobiliari per 
facilitar els diferents agrupaments en funció de l’activitat dissenyada. 
 

b- FACILITAR LA COMUNICACIÓ 

Llocs de trobada amb els altres per afavorir l’apropament i el coneixement. 
 

c- SER ACOLLIDORS, CÀLIDS , SEGURS 

Entorns on tots els membres del grup es sentin acollits i es puguin desenvolupar, en 
ambients agradables i tranquils, les relacions interpersonals. 
 

d- SER ENTORNS INCLUSIUS 

Entorns que donin resposta a les necessitats i ritmes d’aprenentatge de tot l’alumnat.  
 

e- FOMENTAR LA CURIOSITAT I EL DESCUBRIMENT 

Entorns que siguin un repte constant per demanar el que no es sap, per experimentar i per 
fer. 
 

Espais compartits 
 

*Educació musical 
Aula àmplia i d’entorn estètic que facilita la mobilitat, el joc, la manifestació del fet artístic 
i el desenvolupament d’activitats pròpies del llenguatge musical. 
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*Educació física 
Espai gran i a l’aire lliure (part del pati) que conté una pista de futbol i una mini pista de 
bàsquet, ambdues de ciment.  
 

*Psicomotricitat 
Aula ordinària condicionada per a que els infants puguin moure’s de manera còmoda. El 
terra està folrat de goma espuma i els elements potencialment perillosos estan protegits.  
 

*Aula d’ordinadors 
Espai reduït dotat amb catorze ordinadors, pissarra digital mòbil i mobiliari ergonòmic.  
 

*Menjador escolar 
Espai adaptat  per a desdoblaments grup aula, tallers i religió. 
 

* Entrada i passadissos 
Espais que s’usen bàsicament per a la comunicació i l’ informació.  
A l’edifici d’Educació Primària, en les parets pròximes a les aules i en les de l’entrada 
s’exposen treballs realitzats per l’alumnat.  En els passadissos, tot i ser llocs estrets i de 
dimensions reduïdes, s’hi troba la zona de biblioteca, la zona de material comú (atles, 
diccionaris, mapes...) i, a vegades, també s’usen per fer feina en petits grups. 
 

*Hort escolar  
Espai  natural de treball i experimentació a l’aire lliure separat del pati per un enreixat. L’ 
espai dedicat a l’hort està organitzat en quatre paredetes, una per cicle. La participació de 
tot l’alumnat  en el seu cultiu permet treballar l’educació ambiental, l’educació del 
consumidor, l’educació per a la salut, la formació en ciències naturals i l’aplicació de 
tecnologies agrícoles.  
 

*Pati 
Espai obert limitat per paret i enreixat on els infants troben oportunitats i recursos per 
posar de manifest la seva iniciativa i creativitat: jocs, arener, pista futbol i  pista de mini 
bàsquet, zona enjardinada... 
 
 
MANCANCES EN RELACIÓ A L’ESPAI 
 

No es disposa de cap espai en el que es pugui desenvolupar l’educació física quan les 
condicions meteorològiques són adverses, ni cap espai per a realitzar activitats en gran 
grup: assemblees de centre, representacions teatrals, conferències, reunions de pares i 
mares... 
 

L’espai destinat a vestuaris és del tot insuficient, especialment per aquells cursos en que hi 
ha gran diferència entre el nombre de fillets i filletes. 
 

No es disposa de biblioteca ni d’aula d’anglès, i els espai dedicats a l’aula de suport són 
molt reduïts i moltes vegades s’han de compartir entre les diferents especialistes, 
interferint la feina que fan amb l’alumnat.  
 

 
� EL TEMPS 
 

El temps d’àrea, i conseqüentment el dels alumnes, està prescrit per la normativa vigent 
que demana ajustar les situacions d’aprenentatge al temps disponible, però sempre sense 
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rigidesa, amb flexibilitat, tenint present el caràcter globalitzador dels aprenentatges i les 
relacions interdisciplinars de les àrees. 
 

Els criteris que regeixen la distribució del temps: 
 
A- AFAVORIR LA CONCENTRACIÓ I EVITAR EL CANSAMENT 
Els diferents tipus d’activitat s’intercalen per evitar el cansament.  
Els cicles destinats a cada activitat venen determinats per  l’edat dels infants. 
 
B- ÉSSER BIDIRECCIONAL 
Les activitats estan repartides de manera que existeix un moment per a cada ocupació, i al 
mateix temps amb marge suficient per a la improvisació i espontaneïtat.  
 
C- TENIR EN COMPTE LA DIVERSITAT  
Es procura que cada infant tengui el seu temps per actuar i acabar el començat; temps per 
activitats i jocs espontanis i temps per activitats més planificades. Es té en compte els 
temps de construcció d’aprenentatges de cada fillet i filleta.   
 
D- PERÍODE D’ADAPTACIÓ 
Es té en compte el període d’adaptació en els casos dels infants que s’incorporen de nou al 
centre. 
 

� MATERIALS I RECURSOS 
 

Els materials i els recursos són molt rellevants per al desenvolupament de les 
competències bàsiques, especialment d’aquelles que es construeixen a través de totes les 
disciplines curriculars.  
 

Criteris per a la selecció de materials i recursos didàctics: 
 

A- VARIATS I ADEQUATS A L’ENFOCAMENT METODOLOÒGIC que s’empri. En tot cas, són rellevants 
aquells materials i recursos de consulta i de recerca, tant de forma individual com en grup, 
incloent l’ús de les TIC, que constitueixen eines per aprendre en totes les àrees i matèries 
de cada una de les etapes.  
 

B-  QUE FOMENTIN L’AUTONOMIA I LA INICIATIVA PERSONAL 
 

C- ADEQUATS A LES ACTIVITATS DISSENYADES. És en aquest context que adquireix sentit 
l’elaboració de materials didàctics propis.  

 
 

Recursos comuns 
 

*La col·laboració d’experts en determinats temes i els programes educatius institucionals: 
Salut Jove del Consell Insular, Obrint portes de l’Ajuntament de Ciutadella, Camps 
d’aprenentatge i Centmat de la Conselleria d’Educació... 
  
*Les sortides escolars 
 

*Els recursos audiovisuals i les eines TIC. Els blocs d’aula. 
 

* Els llibres de text 
 
 

En general, els llibres de text solen anar destinats a un perfil d’alumnat molt ampli i 
difícilment s’adapten a les característiques concretes de l’alumnat, a les necessitats 
específiques de cada centre o als projectes curriculars de centre o àrea. 
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En el centre, a les àrees de matemàtiques, CMNSC i artística no s’usa llibre de text i , en 
les àrees en que s’usa, es considera un suport complementari del que s’està treballant, un 
recurs didàctic més..  
 

Quan s’ha de seleccionar un  llibre de text es tenen en compte els següents punts:  
 

⋅ Tipus d’enfocament metodològic 

⋅ Organització: de tipus cíclic o lineal. 

⋅ Inclusió de  pàgines per a la revisió, l’autoavaluació o de referència. 

⋅ Inclusió d’ exemples de llenguatge i materials autèntics. 

⋅ Estructura i presentació 

⋅ Llenguatge no sexista 

⋅ Inclusió de  materials complementaris com ara quaderns de treball, tests, cintes, vídeos... 
 

 
 
 

Recursos per àrees 
 
 
A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA 
    

El material d’aquesta àrea respon a les següents característiques:  
 

Captar l’atenció de l’alumnat (formes, colors, textures, etc.), permetre la congruència entre 
l’actuació i els objectius plantejats, facilitar els aprenentatges, ésser fàcils i senzills de 
manipular, així com lleugers i fàcils de transportar i muntar.  També multifuncionals o 
polivalents per  facilitar el treball dels diferents continguts; no han d’afavorir les actituds 
sexistes ni bel·licistes i han de ser rendibles (ús i durabilitat en consonància amb el preu) i 
afavorir l’ús comunitari. 
 

Les mesures de seguretat queden reflectides, d’una banda, per l’accessibilitat als materials: 
no hi ha perill que es produeixin danys físics (pes excessiu, caires tallants, etc.), es pot  
manipular sense risc de lesió; i d’altra, per la composició i textura,  ja que s’evita qualsevol 
tipus d’ element que pugui resultar tòxic. 
 

Material i recursos que s’utilitzen: 
 

- Es compte amb un nombre adequat de material esportiu entre el que destaca: pilotes de 
bàsquet, futbol, handbol, tennis i de plàstic de varies mides; raquetes, matalassos, frisbis, 
indiaques, paracaigudes, piques, cons, brúixoles, pitrals, cordes... 
 

-Fitxes d’elaboració pròpia (d’aprenentatge, reforç i avaluació). 
 

-Filmacions didàctiques de diferents modalitats esportives, material cercat per Internet... 
 

-Elaboració de diferents materials per part de l’alumnat i la seva posterior utilització 
(fones, pilotes, pales, etc.). 
 

-Programació d’activitats complementàries que impliquen l’ús d’instal·lacions esportives 
no escolars: piscina (1r cicle ) i pistes tennis  (3r cicle).  
 

-Promoció d’ esports per part de diferents entitats esportives. 
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Els especialistes d’aquesta àrea tenen present, al programar les sessions d’educació física, 
la importància de les  tecnologies de la informació a les aules i fan ús de tot aquell material 
didàctic adequat a aquestes eines. 
 
A L’ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
 

Es procura que els recursos expressius que s’empren per al llenguatge plàstic  siguin el 
més variats possible, de manera que l’alumnat experimenti amb textures diverses, tipus 
variats de pintures, objectes i materials de característiques i formats diferents, sense 
oblidar el treball plàstic amb materials i objectes quotidians o que no han estat creats 
específicament per a l’expressió artística (reutilitzats o reciclats).  
 

L’ordinador, la connexió a Internet, el vídeo, el material audiovisual o fotogràfic, els 
panells mòbils, els suros, la fotocopiadora, els llibres i les revistes d’art, el material 
fungible, els arxivadors, les caixes, són exemples de materials i recursos que s’usen aula de 
plàstica.  
En el llenguatge musical es combinen els materials i els instruments creats específicament 
per fer o per reproduir música amb elements quotidians o objectes de l’entorn, que 
permeten explorar les seves propietats sonores.  
 

Són específics de l’aula de música els materials relacionats amb l’educació de l’oïda: 
aparells reproductors de música i instruments diversos: objectes sonors, objectes 
quotidians per ser usats en situacions musicals, instruments de petita percussió, 
instruments de placa i instruments imprescindibles per al treball d’audició, ritme i 
entonació. 
 

El treball dramàtic se centra sobretot en l’expressió per mitjà del propi cos. Així i tot 
s’usen materials molt útils per al tractament escènic: paper d’embalar, teles velles, cartons, 
pals, cordes…  
 

La programació de sortides fora de l’aula es considera un recurs quasi bé imprescindible. 
Assistir a audicions, concerts, assajos, exposicions, representacions teatrals... és un 
complement molt important a l’activitat que es desenvolupa dins l’aula.  
 
A L’ÀREA DE CMNSC 
 

La necessitat de treballar els continguts d’aquesta àrea de manera funcional i significativa 
implica que els recursos han de ser com més variats millor i han de respondre al principi 
de treballar amb informacions diverses: analitzar i contrastar informacions sobre uns 
mateixos fets, des de diferents perspectives, i usant diferents fonts d’informació.  
 

A aquesta àrea els recursos i materials considerats més valuosos i altament motivadors 
són: 
 

L`ús del material aportat pels alumnes relacionats amb el tema estudiat i la manipulació de 
materials. 
 

Les sortides, excursions, visites a centres d’interès, camps d’aprenentatge, etc.  
 

Les col·leccions d’objectes i elements (minerals, fulles, textures, etc.), els models 
anatòmics, els jocs didàctics, maquetes. 
 

L’ordinador, la connexió a Internet, el vídeo, el material audiovisual o fotogràfic, els 
panells mòbils, els suros, la fotocopiadora... 
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Els llibres de consulta i recerca, els atles, els diaris i les revistes d’actualitat i 
monogràfiques, etc. La biblioteca d’aula. 
 

Els mapes murals, globus terraqüis i les làmines murals. 
 

Els instruments de mesura i observació: brúixola, binocles, lupa, instruments 
meteorològics, balances, etc. 
 
A L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 
 

Els recursos de les biblioteques d’aula són eines indispensables per aconseguir que 
l’alumnat gaudeixi amb la lectura i adquireixi l’hàbit lector. Per al desenvolupament de 
l’hàbit lector i de la competència comunicativa s’aprofiten  els recursos de la biblioteca 
d’aula, que l’alumnat coneix i utilitza amb assiduïtat: s’intenta que treballar i aprendre la 
seva organització sigui un racó diàriament actiu dins l’aula (programa Abbies). 
  
Els recursos audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació són 
motivadors i adequats per a l’àrea: l’enregistrament de produccions orals per analitzar-les 
posteriorment; l’enregistrament en vídeo de dramatitzacions i d’interaccions 
comunicatives; la visualització d’anuncis i de presentacions per valorar-ne els missatges, 
l’ús de programes informàtics de processament de textos i d’altres que complementin les 
activitats de llengua i  la recerca d’informació a través d’Internet. 
 

Un altre recurs que s’usa són les maletes literàries que proporciona el Consorci per al 
Foment de la Llengua Catalana (COFUC) dins el programa “Escola de Lectura” per tractar 
la integració lingüística de la població no catalanoparlant de les Illes Balears. És una 
manera lúdica de treballar la competència en llengua catalana. El material consisteix amb 
una maleta on hi ha un exemplar per alumne del llibre triat i una capsa amb material de 
suport: màscares, làmines... que faciliten la representació teatral del llibre escollit. 
 

El material específic per a l’aprenentatge de les llengües és troba a l’aula de suport: jocs de 
descripcions,jocs d'accions,jocs de consciència fonològica,jocs d'ortografia,jocs de lèxic, 
cartrons de imatges, dictats muts, dóminos de síl·labes, jocs de paraules i frases, seqüències, 
material nouvinguts, abecedari de fusta, jocs diversos (per formar parules, deletrejar...), 
llibres de lectura i consulta i quaderns (cal·ligrafia, ortografia, comprensió lectora,  
alteracions lecto-escriptura i eficàcia lectora. 
 
A L’ÀREA ANGLÈS 
 

S’intenta que els materials que s’usen en aquesta àrea provoquin, per una banda, curiositat 
l’interès i atenció; i per l’altra, situacions comunicatives perquè els infants esdevinguin 
usuaris i aprenents capaços de comunicar-se.  
 

A més dels materials específicament dissenyats per a l’aprenentatge de la llengua 
estrangera, com llibres, cançons, fitxes... s’usen també altres materials: contes, revistes, 
vídeos, objectes, recursos procedents de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació i d’Internet, anuncis, programes de ràdio i de televisió, textos divulgatius i 
narratius, enciclopèdies, catàlegs, jocs, etiquetes d’aliments, peces de vestir, diccionaris, 
etc. Com també de tot el material autèntic del qual pugui disposar. 
 

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un recurs important: presenten la 
llengua de maneres diferents, en distints contextos o amb mitjans i suports diferents; 
permeten adaptar l’ensenyament a les diverses capacitats i interessos dels alumnes perquè 
desenvolupin estratègies d’aprenentatge autònom i fan possible les situacions reals de 
comunicació. 



 15 

 

Un altre recurs important és la col·laboració de l’alumnat en la producció del material 
didàctic,  involucrar-se  així d’una manera més activa en el propi procés d’aprenentatge. 
 
A L’ÀREA  MATEMÀTIQUES 
 

En aquesta àrea es treballen conceptes que exigeixen un alt grau d’abstracció per tant es 
fan servir  materials que permeten la comparació, l’ abstracció i  la generalització:  
 

*Materials que facilitin el comptatge i la comprensió del sistema de numeració decimal: 
des de material d’ús habitual: bolles, xapes... fins a d’altres específics: regletes, àbacs, blocs 
multibase i calculadora. 
 

*Els models geomètrics per analitzar i comparar les propietats de les figures i per 
treballar la composició i descomposició de polígons: tangrams, pentòminos, geoplans, 
mosaics...  
 
* Materials que ajudin a treballar la mesura: tasses, bolles, bòtils, cordes, cintes mètriques,  
etc.,  
 

Tenint en compte que l’observació, la manipulació, l’experimentació i l’exploració amb 
materials facilita l’apropament a certs conceptes matemàtics, també s’usen materials com: 
 

* Cartolines, escuradents, cubs encaixables, plastilina etc. en la construcció de models 
geomètrics. 
 

* Miralls per generar i estudiar configuracions simètriques 
 

* Daus, bolles de colors…  per la simulació de fenòmens aleatoris. 
 

* Instruments de dibuix i mesura. 
 

La calculadora és un poderós instrument didàctic que facilita l’exploració i la recerca 
d’opinions i regularitats, la investigació sobre relacions numèriques, la introducció de nous 
conceptes etc.   
 

Un recurs important per a la construcció i estructuració del coneixement matemàtic són 
les eines TIC: programes, pàgines web de recursos, eines per a la creació d’aplicacions... 
 

Un altre recurs important és la realització de tallers de geometria, mesura i càlcul amb 
temàtiques pròpies de l’entorn (ecologia, patrimoni físic i cultural, consum, salut, etc.)  que 
propicien l’enfocament globalitzador. 
 
 

 
AVALUACIÓ 

 

L’avaluació es dirigeix tant a l’anàlisi i a la valoració del procés d’ensenyament i 
d’aprenentatge com al grau d’assoliment de les competències específiques de cada àrea per 
part de l’alumnat, a les destreses i habilitats que els hi són pròpies, d’acord amb els criteris 
d’avaluació establerts, en situacions el més reals i funcionals possible.  
 

L’avaluació és un instrument per a la millora, no la simple qualificació d’un producte final; 
té un caràcter formatiu, tant per a l’alumnat com per a l’anàlisi de la pràctica docent i és 
dirigeix a millorar l’aprenentatge de l’escolar i de la pròpia pràctica docent.  
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AVALUACIÓ INTERNA  
 
 

Es defineixen tres gran moments:  
 
L’ AVALUACIÓ INICIAL O PREDICTIVA 
 

� Té per objectiu conèixer el punt de partida de l’alumnat i obtenir informació suficient 
per poder ajustar les activitats. 

� Permet diagnosticar l’escolar: quins coneixements previs té, quines estructures 
quines habilitats... 

� S’aplica al començament de cada cicle i/o de cada curs  i quan es vol introduir 
qualsevol contingut que no ha estat contemplat prèviament i que demana noves 
habilitats o estratègies o coneixements. 

 

Després de l’aplicació d’aquest tipus d’avaluació a cada començament de cicle, els equips de 
mestres en fan una anàlisi i n’extreuen conclusions. A partir d’aquestes conclusions 
s’elaboren un seguit de propostes i suggeriments: adequació curricular, adequació d’alguns 
objectius, adequació d’un model d’ensenyament aprenentatge per a tot un grup, 
organització diferent d’aula... 
 
 
 
L’ AVALUACIÓ FORMATIVA 
 

� Té per objectiu obtenir informació del progressos en l’assoliment de les competències 
bàsiques i la consecució dels objectius fixats que va aconseguint individualment cada 
escolar en totes les situacions d’aprenentatge.  

 
� Permet fer el seguiment individual de cada infant en relació amb el seu ritme de 

treball, les possibles dificultats que pugui tenir en moments concrets, poder recollir i 
analitzar els errors que va cometent, per tal que aquests li serveixin de font 
d’aprenentatge. 

 
� S’aplica durant tot el procés  i està totalment integrada a les activitats quotidianes. 
 

No usa tècniques ni instruments diferents de les activitats diàries. 
 
Els equips docents d’Educació Primària realitzen sessions trimestrals de seguiment segons 
el calendari anual establert a la PGA. En aquestes reunions es fa el seguiment de 
l’alumnat, es prenen decisions sobre l’informació que es lliure a les famílies, les propostes 
d’intervenció: tutories individualitzades, derivació especialistes, mesures de suport... 
 
L’ AVALUACIÓ FINAL O SUMATIVA 
 

� Permet (a l ‘ensenyant i a l’escolar) comprovar el desenvolupament de les 
competències  a partir de la proposta de situacions  o problemes en relació als quals 
s’hagi d’aplicar allò que s’ha  après per donar-hi resposta. 

 

� S’aplica en acabar el procés d’ensenyament - aprenentatge i és imprescindible la 
participació activa de l’escolar de manera que arribi a ser conscient  de quins 
aprenentatges i de quins processos segueix per aprendre. 

 

Els equips docents realitzen sessions d’avaluació trimestrals segons estableix la 
normativa. En aquestes reunions es prenen decisions sobre la qualificació de l’alumnat, la 
comunicació dels resultats a les famílies, les propostes d’intervenció i, al finalitzar cicle, la 
promoció de l’alumnat. D’aquestes sessions s’aixeca acta, acta que es signada per tots els 
membres de l’equip docent i lliurada a la cap d’estudis. 
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A partir dels resultats d’avaluació de cada grup d’Educació Primària, la cap d’estudis 
realitza un estudi  que presenta al Claustre i al Consell Escolar. A partir d’aquest estudi 
redacta un informe que lliure al SIE. 
 
 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 

.Observació sistemàtica amb graelles  

.Entrevista personal amb l’alumnat, preparada o improvisada. 

.Conversa, dirigida o no 

.Conversa col·lectiva. 

.Pluja d’idees 

. Registre d’activitats 

. Revisió de treballs i el seu procés d’elaboració 
 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

.Observació sistemàtica amb graelles  

.Entrevista personal amb l’alumnat, preparada o improvisada. 

.Conversa, dirigida o no 

.Conversa col·lectiva. 

.Pluja d’idees 

.Proves escrites com els formularis de KPSI de conceptes  o procediments. 

. Proves escrites: amb preguntes obertes i tancades, formularis, ítems... 

.Mapes conceptuals 

.Texts de resposta múltiple 

.Contractes o precontractes didàctics que generen expectatives 

. Registre d’activitats 

. Revisió de treballs i el seu procés d’elaboració 
 

 
AVALUACIÓ EXTERNA  
 

Seguint normativa, cada dos cursos*, en finalitzar el segon cicle d’Educació Primària, es fa  
una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques assolides per l’alumnat. Aquesta 
avaluació és competència de les administracions educatives i té caràcter formatiu i 
orientador per al centre, informatiu per a les famílies i no té efectes sobre l’expedient de 
l’alumnat.  
En el centre es constitueix una comissió d’avaluació de diagnòstic amb les següents 
funcions: 
 

� Planificar l’aplicació i correcció de les proves. 
� Informar a la CCP, al Claustre i al Consell escolar dels resultats obtinguts. 
� Planificar l’anàlisi conjunta dels resultats per tal de prendre les mesures oportunes. 
� Decidir la gestió de la informació dirigida a les famílies. 
 

De les reflexions sobre els resultats d’aquesta l’avaluació, els equips de cicle proposen 
línies de treball que s’integren a la PGA. 
 

* Per acord de Claustre, en el centre, aquest tipus d’avaluació es fa cada any (internament). 
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MESURES DIRIGIDES A ACONSEGUIR L’ÈXIT ESCOLAR 

 

El centre es caracteritza per la seva diversitat social, cultural, de procedència, de 
capacitats, d’interessos i motivacions. Per aquest motiu s’intenta  organitzar per donar la 
millor resposta possible a l’ alumnat. 
 

El plantejament educatiu del centre fa possible que tots els infants puguin participar d’un 
entorn educatiu comú,  amb l’organització de mesures i recursos necessaris perquè cada un 
pugui dur a terme el seu procés d’aprenentatge. 
 
Tots els infants presenten unes determinades necessitats educatives, que poden ser més o 
manco significatives, i tots mereixen la resposta més adequada possible. Aquestes 
necessitats educatives són canviants i requereixen de respostes diverses. Per açò, en el 
centre, no es prioritza cap tipus o modalitat de suport, es considera que totes poden esser 
vàlides i  es poden posar  en pràctica a qualsevol moment de l’aprenentatge. Les mesures 
d’atenció a la diversitat van adreçades a tots els infants i hi estan implicats tots els mestres 
del centre en la seva aplicació. 
 

Els criteris per assignar un reforço a un determinat grup venen donats pel nombre 
d’alumnat nese i alumnat que necessiten un reforç ordinari. És a dir, els reforços no 
s’assignen de manera equivalent per a tots els grups, sinó que es tenen en compte les 
necessitats de cada un.  
 

MESURES ORDINARIES I MESURES ESPECÍFIQUES DE SUPORT 
 

Les mesures curriculars que es poden adoptar per donar resposta a la diversitat van 
sempre des de les més ordinàries fins a les més extraordinàries. 
 

� MESURES ORDINÀRIES 
 

1. La programació d'aula. 
 

Orientacions per a l’elaboració de les programacions didàctiques o d’aula: 
 

Les programacions d’aula han de ser obertes i flexibles. 
 

Cal anar de les mesures més ordinàries a les extraordinàries, per tal de fer el mínim 
d’adaptacions curriculars individuals possibles.  
 

Proposar situacions d’aprenentatge generals i comuns, però plantejant distints graus 
d’assoliment i activitats diferents atenent a les necessitats, habilitats,... de cada alumne. 
 

També els mètodes d’avaluació hauran de ser diversificats (tant els procediments com els 
instruments), a fi que l’alumne pugui demostrar el que realment sap. 
Fer ús d’una varietat de metodologies didàctiques. No necessàriament tots han de fer les 
mateixes activitats o propostes didàctiques al mateix temps, al mateix ritme o amb el 
mateix nivell de dificultat. 
 

Flexibilitzar els objectius i els continguts. Tenir presents els objectius i criteris 
d’avaluació i partir d’aquests.  
 

Preveure mesures de reforç ordinari: 
Reforç/ajuda previ a l’explicació del tema en el grup- classe o a la realització. 
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Reforç/ajuda simultani dins l’aula (el tutor i el mestre de suport a l’aula) 
Reforç/ajuda posterior a l’explicació del tema en el grup classe... 
 

� MESURES ESPECÍFIQUES 
 

1. Les adaptacions dels elements curriculars 
 

Les adaptacions curriculars són ajustaments o modificacions que es duen a terme sobre 
elements d’accés al currículum o sobre els elements bàsics del currículum (objectius, 
continguts, competències bàsiques, avaluació i metodologia), per respondre les necessitats 
de l’alumnat. Per tant, mitjançant l’adaptació curricular s’adequa el currículum a les 
necessitats de l’alumne/a amb la finalitat que pugui desenvolupar al màxim les capacitats 
establertes en els objectius generals de l’etapa i participar dels entorns generals i comuns. 
 

En aquest sentit diferenciam entre adaptacions curriculars no significatives i adaptacions 
curriculars significatives.  
 

a) ADAPTACIONS CURRICULARS NO SIGNIFICATIVES 
 

Quan les modificacions no afecten als objectius, continguts i criteris d’avaluació i, per tant, 
permeten a l’alumnat assolir els objectius del cicle i les competències previstes. 
 

Aquestes modificacions poden anar referides als diferents elements del currículum: 
*Adaptacions en els procediments i/o instruments d’avaluació. A fi que aquests no condicionin 
els resultats obtinguts per l’alumnat.  
*Adaptacions en la metodologia. Ajuda més individualitzada, presentació dels continguts 
mitjançant canals diferents, metodologies diverses per afavorir la comprensió... 
*Adaptacions en els continguts. Es poden fer modificacions en la seqüenciació, prioritzar 
aquells que es consideren imprescindibles. 
*Adaptacions en els objectius. Per ser considerades no significatives, s’ha de tenir en compte 
que permetin assolir els objectius finals de cicle. 
 

b) ADAPTACIONS SIGNIFICATIVES 
 

Són significatives quan s’aparten significativament dels elements del currículum i per tant 
afecten el grau de consecució dels objectius i competències bàsiques.  Abans de 
l'el·laboració d’una adaptació significativa s’esgoten les altres mesures per donar resposta 
a les necessitats de l’alumnat. 
 

Les adaptacions curriculars significatives tenen com a resultat un currículum que s’aparta 
significativament del que fan els altres companys de l’aula. Són, per tant, una mesura 
excepcional que pot posar en qüestionament la possibilitat d’assolir els objectius de 
l’educació obligatòria i la consegüent titulació. 
 

Per tal de donar resposta als alumnes amb necessitats associades a condicions d’altes 
capacitats, tenim les ADAPTACIONS CURRICULARS D’AMPLIACIÓ. L’adaptació individual 
del currículum recull l’enriquiment dels objectius i continguts, la flexibilització dels 
criteris d’avaluació, i la metodologia específica que convé utilitzar tenint en compte l’estil 
d’aprenentatge i el context escolar. 
 

2. Adaptacions d’accés al curriculum 
 

Són adequacions adreçades a facilitar l’accés amb normalitat al currículum. Aquestes 
adequacions poden ser: 
 

a) Mesures d’adequació de l’espai, el mobiliari, els recursos didàctics (per compensar 
necessitats d’accés físic). 
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b) Utilització de sistemes o codis distints/complementaris, suports lingüístics específics 
(per compensar necessitats de comunicació). 
 

3. Flexibilització del període d´escolarització 
 

La permanència un any més en el cicle o a l’etapa: 
 

a) A l’etapa d’Educació Infantil: Com a mesura excepcional per alumnes amb nee es pot 
autoritzar la permanència d’un alumne/a un any més a petició de la Direcció del centre 
previ informe del tutor i amb la conformitat de la família, quan a l’informe de l’EOEP 
s’estimi que aquesta permanència li permetrà assolir els objectius de l’etapa o serà 
beneficiosa per a la seva socialització. La Inspecció educativa elabora un informe sobre la 
procedència  d’aquesta autorització.  
 

b) A l’etapa d’Educació Primària: Al finalitzar cada cicle i com a conseqüència del procés 
d’avaluació es decideix sobre la promoció de l’alumne al cicle següent. La decisió de fer 
quedar un any més en algun cicle, només es pot adoptar una vegada durant l’etapa. L'equip 
docent és qui adopta aquesta decisió. 
 

En qualsevol cas, la decisió es pren després d’haver valorat l’assoliment dels objectius 
programats, el grau de satisfacció referit a l’aprenentatge amb relació a les capacitats de 
l’alumne/a, i les conseqüències previsibles, positives i negatives, que cada una de les 
opcions possibles pugui tenir pel que fa al procés global d’aprenentatge. En el cas de 
prendre la decisió de no promoció es fa constar en acta el motiu. Si un alumne promociona 
d’un cicle a un altre i ha assolit de forma incompleta els objectius corresponents, ha de 
tenir el reforç educatiu adequat per fer-ho en el cicle o en l’etapa en què s’incorpora. Per 
l’alumnat amb necessitats educatives especials segons les avaluacions psicopedagògiques 
dels serveis d’orientació educativa i psicopedagògica es fan les adaptacions curriculars 
corresponents. Excepcionalment l’alumnat amb nee pot romandre un curs escolar més a 
Educació Primària si ja ha repetit un curs a Educació Infantil. En el cas que no hagi repetit 
el darrer any del segon cicle d’Educació Infantil es podrà autoritzar la permanència de 
l’alumne dos cursos escolars més 
 

� MESURES METODOLÒGIQUES 
 

Qualsevol tipus de mesura que es prengui a nivell metodològic està encaminada cap a la 
inclusió (integració més participació) de tot l’alumnat en totes les activitats organitzades 
pel centre i, conseqüentment, els suport no són una excepció. 
 

Les característiques més importants de l’organització de l’equip de suport del centre es 
basen en els següents punts: 
 

� S’intenta assignar un mestre de l’equip de suport a cada cicle, a excepció de 
l'AL.  

 

� Sempre que és possible el suport es realitza dins l’aula.  
� Coordinació entre el mestre de suport i el tutor o mestre especialista dins 

horari lectiu, sempre que és possible. 
 

� Els horaris de l’equip de suport es realitza en funció de les necessitats del grup. 
 

L’equip de suport atén sempre que és possible a l’alumnat tot i no ésser alumnes amb 
NESE si presenten algun tipus de dificultat. 
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TIPOLOGIA DE SUPORTS 
 

Podrem optar pels següents tipus d’agrupaments: 
 

a) Desdoblament: El professor de la matèria disposa d’un altre professor (mestre de l’equip 
de suport o mestre amb sessió de suport al centre) un temps a la setmana i divideix el grup 
procurant que els grups resultants tenguin un nombre similar d’alumnes. S’afavoreix 
l’atenció més individualitzada de l’alumne amb més oportunitats d’atenció personal i un 
treball més adaptat. 
 

b) Tot un grup d’alumnes amb dos mestres a la mateixa classe: L’actuació de dos mestres 
dins d’una mateixa dinàmica d’aula afavoreix l’atenció a la diversitat.  
 

c) Atenció individualitzada o en petit grup: Atenció específica i temporal a un/a alumne/a 
o petit grup d’alumnes. El seu objectiu es afavorir el seu progrés i la seva posterior 
integració a la dinàmica general del grup- classe. 
 
 
 

 
TRACTAMENT DE LA LECTURA, TIC, EDUCACIÓ AMBIENTAL I  VALORS 

 
 

TRACTAMENT DE LA LECTURA 
 

Entenem la lectura com una eina fonamental d’accés al coneixent i com una font de fruïció, 
de goig i de diversió. 
 

Creiem essencial que l’alumnat  adquireixi competència lectora i desenvolupi l’hàbit lector; 
per tant, el significat, la motivació i l’interès per la lectura esdevenen, des dels primers 
moments, imprescindibles.  
 

Per aconseguir-ho: 
*Es treballa i es té en compte la selecció de lectures,  la forma de lectura (personal, 
col·lectiva, en silenci, en veu alta, dramatitzada...), la multiplicitat de recursos, l’ús de la 
biblioteca, la lectura comentada, la participació en activitats literàries de l’escola o d’altres 
àmbits... 
 

*Es preveure moments per què l’alumnat seleccioni les pròpies lectures, per tal que 
desenvolupin criteris personals en les seves preferències i moments per parlar dels llibres, 
per recomanar-ne i per expressar les emocions que els transmeten.  
 

DEL PLA LECTOR DE CENTRE* 
 
OBJECTIUS  
1. Potenciar l’aprenentatge funcional i significatiu per assolir les competències bàsiques 

relacionades amb la lectura i l’escriptura. 
2. Incidir positivament en l’assoliment de la competència bàsica en comunicació 

lingüística, principalment, i amb la resta de competències implicades en la lectura i 
l’escriptura, en general. 

3. Potenciar i seguir desenvolupant, activitats i dinàmiques que treballin la lectura i 
l’escriptura d’una manera significativa. 

4. Millorar les habilitats i actituds relacionades amb la lectura i l’escriptura a totes les 
àrees del currículum. 
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5. Facilitar l’adquisició del nivell de lectura i escriptura adequat per continuar 
l’escolarització amb èxit, atenent, per tant, no només la lectura de textos narratius o 
descriptius, sinó també textos de la vida quotidiana. 

6. Afavorir l’aprenentatge cooperatiu com a eina de socialització de l’alumnat. 
7. Fomentar l’adquisició d’hàbits d’organització i constància a la feina. 
 
 
CONTINGUTS 
L'expressió i la comprensió tant oral com escrites són la base de tot l’aprenentatge i l'eina 
principal per poder-ne adquirir de nous. A cada etapa i cicle es treballen els següents 
continguts: 
 

- L'expressió i la comprensió oral. 
- L'expressió i la comprensió escrita. 
- La recerca d'informació. 
- Lectura de diferents tipus de texts. 
- L’hàbit lector i el plaer de la lectura 
- La mecànica lectora 
 
 
METODOLOGIA 
Les actuacions per cicles observen una metodologia i uns agrupaments que pretenen: 
 

� Que la lectura sigui un moment de plaer, de diversió i de joc lligat al procés educatiu i 
al projecte curricular. 

� Facilitar i promoure el contacte amb els llibres. 
� Organitzar espais i temps per crear ambients lectors. 
� Programar activitats lectores segons edats i cicles. 
� Afavorir la comprensió lectora mitjançant lectures significatives i motivadores, oferint 

oportunitats per a desenvolupar la imaginació, l'entreteniment i la creativitat. 
� Fomentar l'ús de les biblioteques (aula, centre, poble). 
 

A cada aula hi ha una biblioteca i el programa ABIES instal·lat a l'ordinador per què 
l’alumnat la gestioni (catàleg, préstec, lectors...)  També el propis alumnes poden dur 
llibres de casa, que presenten a la resta de la classe explicant els motius pels quals 
recomanen la lectura.  
 

Es duen a terme tallers de lectura i escriptura i s’aprofiten aquests per treballar aspectes 
necessaris de l’ús i comunicació. En aquests taller també es fan activitats  lúdiques per 
conèixer endevinalles, rodolins, llegendes, refranys, dites, poesies, embarbussaments... de 
la nostra cultura; així com s'exercita la capacitat d'elaboració de produccions espontànies i 
creatives.  
 

En totes les produccions escrites, s'intenta que l'alumnat sigui conscient de la necessitat de 
crear texts que compleixin les normes d'adequació, coherència, cohesió i correcció.  
 

S'intenta que les activitats vagin lligades en funció del projecte de treball perquè siguin 
significatives i funcionals. El treball per projectes afavoreix el desenvolupament de la 
competència oral, els alumnes han d’ argumentar i explicar perquè aporten una informació 
determinada sempre tenint en compte les normes bàsiques de coherència i concordança. 
 

Es prioritza el treball dins l'aula i els tipus d'agrupament són diversos, depenent de les 
característiques i objectius de cada activitat. Així i tot tenim molt present la importància 
de treballar en petit grup i per parelles i valoram molt positivament els resultats obtinguts 
amb els projectes col·laboratius. 
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RECURSOS 
 

� Biblioteques d'aula.  
� Recursos tecnològics i eines 2.0  
� El material específic per a l’aprenentatge de les llengües (aula de suport). 
� PSLE (Programa de Suport a la Lectura i Escriptura de la Conselleria d’Educació) 

adreçat al segon cicle d’Educació primària.  
� Les maletes literàries que proporciona el Consorci per al Foment de la Llengua 

Catalana (COFUC) dins el programa “Escola de Lectura” 
� Programes educatius institucionals: Salut Jove del Consell Insular, Obrint portes de 

l’Ajuntament de Ciutadella, Centmat de la Conselleria d’Educació ... 
 
* veure Projecte Lector 
 
 
TRACTATMENT DE LES TIC** 
 

Ésser competents en TICs significa: 
 

� Adquirir habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació per 
transformar-la en coneixement  

 

� Saber identificar i resoldre els problemes més habituals que sorgeixen en l’ús del 
maquinari. 

 

� Resoldre problemes reals de manera eficient.  
 

� Ser autònom, responsable i tenir capacitat critica i de reflexió tant en el tractament de 
la informació com l'ús que se'n fa de la tecnologia. 

 

La competència en TIC requereix el domini de llenguatges específics (textuals, numèric, 
icònic, visual, gràfic i sonor). A més, per transformar la informació en coneixement s'han 
de tenir destreses de raonament per organitzar-la, relacionar-la amb el que ja es sap, 
analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències  i deduccions, comprendre-la i integrar-la en els 
esquemes de coneixement.  
 

En el centre la competència en el tractament de la informació i digital es desenvolupa en el 
marc de les diferents àrees curriculars de forma integrada, sense perdre de vista que la 
tecnologia és un mitja per aconseguir el desenvolupament de totes les competències i no 
una finalitat en si mateixa. 
 

Les TIC s’empren com a eina en l’ús de models de processos: matemàtics, socials, 
artístics...  i per processar i gestionar adequadament informació, resoldre problemes reals, 
treballar en entorns col·laboratius, ampliar els entorns de comunicació, participar en co-
munitats d’aprenentatge  i generar produccions responsables i creatives. 
 

Habilitats que es desenvolupen: 
 

� Accedir a la informació. 
� Processar i representar dades de diferents tipus: textuals, icòniques, auditives, 

numèriques audiovisuals... 
� Resoldre problemes utilitzant simuladors. 
� Comunicar-se amb altres persones. 
� Difondre informació. 
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� Compartir informacions en diferents formats. 
� Mantenir una actitud cívica vers els mitjans i les altres persones que en fan ús. 
� Utilitzar el programari i el maquinari. 
 
** veure document: Programació TIC 
 
 
 
 

EDUCACIÓ EN VALORS 
 

Entenem per valors  els continguts d’aprenentatge referits a creences sobre allò que és 
considera desitjable i els principis normatius de conducta que provoquen unes 
determinades actituds. 
 

Educar en valors és fonamental ja que es transmeten valors que fan possible viure en 
societat i participar de la vida democràtica  
 
LÍNIES BÀSIQUES QUE GUIEN L’EDUCACIÓ EN VALORS 
 

� Estimular el diàleg com a via principal per a la resolució de conflictes entre persones i 
grups. 

 

� Desenvolupar la capacitat dels alumnes per regular el seu propi aprenentatge, confiar 
en les seves aptituds i desenvolupar la creativitat i la iniciativa personal. 

 

� Desenvolupar actituds bàsiques per a la participació, la convivència, la llibertat, la 
democràcia i la solidaritat. 

 

� Preparar per a l’exercici de la ciutadania amb actitud crítica i responsable. 
 

� Valorar i respectar els drets humans com a base de la no discriminació, l’enteniment i 
el progrés de tots els pobles. 

 

� Desenvolupar hàbits i actituds de curiositat, respecte i participació cap a les altres 
cultures de l’entorn. 

 

� Crear hàbits d’higiene física i mental que permetin un desenvolupament sa, un apreci 
del propi cos i unes relacions interpersonals basades en el desenvolupament de 
l’autoestima. 

 

� Desenvolupar la igualtat de drets i oportunitats i fomentar la igualtat efectiva entre 
homes i dones. 

 

� Respectar els éssers vius i el medi ambient i participar activament en la resolució dels 
problemes ambientals. 

 

� Conèixer i respectar les normes establertes per a una organització millor i el gaudir de 
la circulació vial. 

 

� Desenvolupar una actitud crítica davant les ofertes de la societat de consum i prendre 
consciència davant del consum de productes innecessaris. 

 

� Respectar i conèixer la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya i valorar la 
interculturalitat com un element enriquidor de la societat. 
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En el centre es considera que qualsevol moment del procés d’ensenyament aprenentatge 
és l’adequat per treballar els continguts de l’educació en valors, ja sigui a les àrees 
curriculars, en els moments de tutoria, en les activitats complementàries, en els esbarjos... 
 

Les estratègies més rellevants que s’usen per al seu tractament són el diàleg, el debat, 
l’acció cooperativa, el joc i tot tipus d’activitat que, de forma cooperativa i interactiva faci 
responsables als fillets i filletes de la seva pròpia vida. 
 
Les activitats permanents i més significatives que es realitzen a nivell de centre estan 
relacionades amb la celebració del dia escolar de la Pau i la no Violència i la Diada del 
Medi Ambient, les assemblees d’aula i la Junta de delegats i delegades, el Consell  
Infantil de Ciutadella, les activitats que es deriven de formar part de la xarxa de Centres 
Ecoambientals i els Programes Obrint Portes i Salut Jove. També són significatives 
aquelles activitats que és realitzen a nivell de centre per  treballar i fomentar el vessant 
cultural i tradicional de les festes que ens són pròpies i formen part de la nostra identitat 
cultural: festa de Tots Sants, Nadal, Sant Antoni, Carnaval, Caramel·ler, Sant Joan... 
 
 
 
 


