
PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL: 3r

MESTRA/ES: Maria Rosa Mercadal Franco

ÀREA: CIÈNCIES NATURALS

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Iniciar l'activitat científica, utilitzant diferent fonts (directes, textos…) fent ús de les noves tecnologies per seleccionar informació,

simular processos, com a instruments per aprendre i compartir coneixements i presentar conclusions

2. Conèixer el cos humà i els seu funcionament per ajudar a construir la pròpia identitat i autonomia personal i les relacions amb els

altres.

3. Respectar els hàbits de salut i de prevenció de malalties i accidents i comportar-s'hi d'acord per evitar els efectes nocius de

conductes irresponsables que poden  perjudicar-la

4. Identificar els avenços de la ciència que milloren la salut.

5. Observar els éssers vius i la seva relació amb el medi.

6. Analitzar els beneficis i rics de les tecnologies i la ciència valorant la seva contribució a la millora de les condicions de vida de les

persones.

7. Estudiar  i  classificar  materials  segons les  propietats,  observar  i  fer  experiments  per  entendre  les  característiques d'alguns

fenòmens.

8. Participar en treballs d'investigació relacionats amb aspectes rellevants de les ciències naturals

9. Analitzar la intervenció humana en el medi fent una valoració crítica i fomentant actituds de protecció i conservació de l'entorn



 Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències

Cal que els alumnes adquireixin autonomia en la planificació i l’execució d’accions i treballs, i incentivar la iniciativa en la presa de

decisions en cada un dels projectes que desenvolupi al llarg de l’etapa. Igualment, s’han d’aprendre estratègies per fer la feina tant de

manera individual com en equip, conèixer les tècniques de primers auxilis, les normes d’ús i seguretat dels instruments i materials de

treball, així com establir relacions amb els elements de l’entorn.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

• Competència en comunicació lingüística: CL

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: CMCT

• Competència digital: CD

• Aprendre a aprendre: AA

• Competències socials i cíviques: CSC

• Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE

• Consciència i expressions culturals: CEC



● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

1R TRIMESTRE

Bloc 1: INICIACIÓ A L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Utilització de les TIC per 
cercar i seleccionar informació.

Obtenir informació sobre fets o
fenòmens naturals.

4.1- Inicia la utilització de les 
TIC com a recurs.

CD

- Desenvolupament d'hàbits de
treball. Esforç i responsabilitat.

2. Formar-se criteris propis 
dels esdeveniments naturals i 
dels que són provocats a 
través d'experiments.

2.1- Demostra autonomia en la
planificació i l'execució 
d'accions i tasques i en la 
presa de decisions.

AA

Bloc 3: ELS ÉSSERS VIUS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Els éssers vius i les seves 
característiques. Les funcions 
de nutrició, relació i 
reproducció.

1.Conèixer les característiques
dels éssers vius: tipus i 
algunes funcions i relacions.

1.2- Observa, descriu i 
classifica els éssers vius 
segons les característiques.

CL

- Classificació dels animals 
segons les característiques. 
Diferències entre vertebrats i 
invertebrats: característiques i 
classificació

1.Conèixer les característiques
dels éssers vius: tipus i 
algunes funcions i relacions.

1.3- Observa directament i 
indirecta, identifica 
característiques i classifica 
animals invertebrats i 
vertebrats.

CL, CMCT

2. Conèixer les 2.2- Coneix les CL, CMCT



característiques d'alguns 
hàbitats més propers.

característiques d'alguns 
animals autòctons.

2.4- Observa i identifica 
diferents hàbitats dels éssers 
vius

- Interès per l'observació i 
l'estudi dels éssers vius

3. Emprar alguns mitjans 
tecnològics, respectar les 
normes d'ús, de seguretat i de 
manteniment dels materials de
treball, mostrar interès per 
l'observació i l'estudi dels 
éssers vius i tenir hàbits de 
respecte i cura cap als éssers 
vius.

3.5- Mostra interès per 
l'observació i l'estudi dels 
éssers vius.

CD

2N TRIMESTRE

Bloc 1: INICIACIÓ A L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Aproximació a alguns 
experiments senzills.

- Utilització de diverses fonts 
de informació (llibres i 
materials propis de ciències 
naturals)

1. Obtenir informació sobre 
fets o fenòmens naturals a 
través de l'observació i a partir 
de consultes i comunicar els 
resultats.

1.1- Cerca, selecciona i 
organitza informacions i n'obté 
conclusions, reflexiona sobre 
el procés seguit i ho  comunica
de forma oral i escrita.

1.2- Utilitza l'observació.

CL, AA

5. Elaborar projectes senzills i 5.1- Du a terme experiències CL, AA



presentar informes de les 
conclusions a què s'ha arribat.

senzilles  i petites 
investigacions: planteja 
problemes, fa hipòtesis, arriba 
a conclusions i comunica els 
resultats

- Desenvolupament d'hàbits de
treball. Esforç i responsabilitat

2. Formar-se criteris propis 
dels esdeveniments naturals i 
dels que són provocats a 
través d'experiments.

2.1- Demostra autonomia en la
planificació i l'execució 
d'accions i tasques i en la 
presa de decisions.

SIEE

Bloc 3: ELS ÉSSERS VIUS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Diferenciació de les parts de 
les plantes i les seves 
funcions. Tipus de plantes 
segons les diferències o les 
similituds.

1.Conèixer les característiques
dels éssers vius: tipus i 
algunes funcions i relacions.

1.4- Observa, identifica 
característiques i classifica 
plantes.

1.5- Coneix la utilitat de les 
plantes.

1.6- Coneix les funcions de les
plantes.

CL, CMCT

- Interès per l'observació i 
l'estudi dels éssers vius

- Hàbits de respecte i cura cap 
als éssers vius

3. Emprar alguns mitjans 
tecnològics, respectar les 
normes d'ús, de seguretat i de 
manteniment dels materials de
treball, mostrar interès per 
l'observació i l'estudi dels 
éssers vius i tenir hàbits de 
respecte i cura cap als éssers 

3.1- Mostra conductes de 
respecte i cura cap als éssers 
vius

3.5- Mostra interès per 
l'observació i l'estudi dels 
éssers vius.

CMCT, CD



vius.

- Ús  de mitjans tecnològics 
per estudiar els éssers vius

3. Emprar alguns mitjans 
tecnològics, respectar les 
normes d'ús, de seguretat i de 
manteniment dels materials de
treball, mostrar interès per 
l'observació i l'estudi dels 
éssers vius i tenir hàbits de 
respecte i cura cap als éssers 
vius.

3.2- Empra els ordinadors i les 
pissarres digitals per fer alguns
treballs.

3.3- Observa i registra qualque
procés associat a la vida dels 
éssers vius, utilitzant els 
mitjans audiovisuals o 
tecnològics apropiats i 
comunica oralment els 
resultats

CD

3R TRIMESTRE

Bloc 1: INICIACIÓ A L'ACTIVITAT CIENTÍFICA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Aproximació a alguns 
experiments senzills.

- Utilització de diverses fonts 
de informació (llibres i 
materials propis de ciències 
naturals)

1. Obtenir informació sobre 
fets o fenòmens naturals a 
través de l'observació i a partir 
de consultes i comunicar els 
resultats.

1.1- Cerca, selecciona i 
organitza informacions i n'obté 
conclusions, reflexiona sobre 
el procés seguit i ho  comunica
de forma oral i escrita.

1.2- Utilitza l'observació.

CL, AA

5. Elaborar projectes senzills i 5.1- Du a terme experiències CL, AA



presentar informes de les 
conclusions a què s'ha arribat.

senzilles  i petites 
investigacions: planteja 
problemes, fa hipòtesis, arriba 
a conclusions i comunica els 
resultats

- Desenvolupament d'hàbits de
treball. Esforç i responsabilitat

2. Formar-se criteris propis 
dels esdeveniments naturals i 
dels que són provocats a 
través d'experiments.

2.1- Demostra autonomia en la
planificació i l'execució 
d'accions i tasques i en la 
presa de decisions.

AA

Bloc 4: MATÈRIA I ENERGIA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Estudi i classificació d'alguns 
materials segons textura, 
color, forma... i utilitat d'alguns 
productes o materials per al 
progrés de la societat

1. Estudiar i classificar 
materials segons les 
propietats.

1.1- Observa, descriu i 
classifica alguns materials 
segons les seves propietats.

CL,  AA

- Observació d'alguns 
fenòmens físics observables: 
pes, massa, estat, volum, 
atracció magnètica i relació 
amb l'ús que se'n fa.

2. Conèixer el procediment per
mesurar la massa.

2.1- Utilitza algun procediment 
per mesurar la massa.

CMCT

- Identificació de fonts i usos 
d'energia. Observació de la 

4. Identificar fonts i usos de 
l'energia i la seva relació amb 

4.2- Identifica i explica algunes
de les principals 

CL, CMCT 



intervenció de l'energia en els 
canvis de la vida quotidiana.

- Concepte d'energia. Fonts 
d'energia renovables i no 
renovables. Valoració d'un ús 
responsable.

els canvis de la vida 
quotidiana.

característiques de les 
energies renovables i no 
renovables.

5. Valorar i fer un ús 
responsable de les energies.

5.1- Identifica i explica els 
beneficis i els riscs relacionats 
amb la utilització de l'energia 
(esgotament, contaminació, 
etc.).

CL, CMCT

- Identificació de mescles en 
alguns aliments, productes o 
objectes de la vida quotidiana.

6. Planificar i dur a terme 
senzilles investigacions per 
estudiar el comportament dels 
cossos davant la llum i altres 
petits experiments.

6.1- Separa els components 
d'una mescla senzilla.

CL, CMCT

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

1. Agrupaments.

 Es tracta d'un grup estable de convivència de 20 fillets i filletes que estan distribuïts en forma d’U.

2. L’espai.

• Aula de referència del grup classe; l’aula 8 del centre.

• Hort escolar.



3. Organització de les sessions.

Es dediquen dues sessions de 60 minuts a la setmana a l'àrea de Ciències Naturals.

3.1 Tipus d’activitats.

• Activitats a nivell oral.

• Activitats a nivell escrit de manera individual, en parelles i/o en gran grup.

• Activitats amb suport gràfic.

• Produccions gràfiques.

• Realització de mapes conceptuals.

• Petits experiments i/o investigacions.

• Treball a l'hort escolar.

• Realització de proves objectives.

• Sortides o activitats guiades.

4. Materials i recursos didàctics.

• PDI i l’ordinador de l’aula.

• IPADs



• Materials d'elaboració pròpia.

• Internet.

• Dossier del camp d'aprenentatge «Es Pinaret».

• Biblioteca i materials diversos del centre.

• Biblioteca municipal.

5. Mesures de reforç i suport.

Quan es detecten dificultats, s'adopten les mesures de reforç i suport a l'alumnat que ho necessita:

• Disseny d'activitats amb diferent grau de complexitat i que s'adaptin als diferents ritmes i característiques de l'alumnat, permetent

diversos nivells de resolució.

• Fer adaptacions significatives en cas necessari.

6. Tractament de la lectura

En aquesta àrea la lectura es un procediment que es treballa moltíssim.

La lectura és un mitjà per seleccionar informació i per assimilar el nou vocabulari de l'àrea.



La motivació que presenta l'alumnat pel tema que es treballa és un gran al·licient per treballar la lectura, essent molt important el suport 

visual. A partir de textos adaptats al seu nivell l'alumnat extreu la informació necessària, descobrint les diferències que hi ha quan es 

consulten diferents fonts.

 

7. Ús de les TIC

S'utilitza la tecnologia per motivar, presentar i ampliar nous continguts i com a font d'informació en la realització d’activitats. 

8. Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

• Activitats d'avaluació inicial per tal de saber els coneixements previs dels alumnes.

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en l'observació del treball d'aula (50%), proves objectives (20%)  i l'actitud de 

l'alumne (30%).

• Instruments d'avaluació:

• Proves objectives.

• Full de registre del treball d’aula.

• Full de registre de l’actitud en el desenvolupament de les diferents sessions.



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL: 3r

MESTRA/ES: Maria Rosa Mercadal Franco

ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Conèixer les característiques socials i culturals de la nostra comunitat, de l'Estat espanyol i de la Unió Europea i entendre'n

l'organització i el funcionament

2. Participar  activament  en  activitats  de  grup,  desenvolupant  habilitats  socials  que  condueixin  a  adoptar  un  comportament

responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

3. Prendre consciència de la pertinença a grups socials i culturals amb característiques pròpies i valorar l’enriquiment que suposen

les diverses cultures que integren el món sobre la base d’uns valors compartits i la necessitat de respecte pel docent, pels

companys i pels drets humans.

4. Aprendre a respectar la diversitat cultural de la societat actual i  valorar l’enriquiment que suposa el contacte entre diverses

cultures i la possibilitat de conviure amb companys d’origen divers.

5. Ser crítics amb la intervenció humana en el medi, aprendre de quina manera la vida humana afecta l’entorn i adquirir hàbits i

actituds de defensa i recuperació del medi ambient, així com del patrimoni cultural de la nostra comunitat i de l’Estat espanyol.

6. Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps i aplicar-les a l’estudi de la història de

les Illes Balears i de l’Estat espanyol.

7. Representar i interpretar fets i conceptes del medi social i cultural mitjançant codis numèrics, gràfics, cartogràfics i d’altres.

8. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionats amb elements significatius de l’entorn, utilitzant estratègies

de recerca i tractament de la informació, formulació i comprovació de conjectures, exploració de solucions alternatives i reflexió



sobre el propi procés d’aprenentatge, utilitzant també les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació,

justificació, interpretació i argumentació).

9. Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir informació i com a instrument per aprendre i

compartir coneixements. Descobrir les possibilitats que ens ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i aplicar-

les habitualment a l’aula.

10.Participar en l’elaboració i l’avaluació de treballs d’investigació relacionats amb aspectes rellevants de l’entorn social i cultural,

amb la conservació del medi i del patrimoni i amb les accions solidàries tant individualment com en grup.

11.Adquirir hàbits de feina diària i apreciar l’esforç com a qualitat necessària per assolir els objectius proposats en qualsevol tasca.

Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències

L’àrea de ciències socials és una part fonamental del currículum per a la competència en comunicació lingüística. La gran majoria dels

recursos amb què es treballa són escrits, en diverses tipologies, i aporten una gran riquesa al vocabulari dels alumnes. Aquests estan

en continu contacte amb diverses fonts d’informació, no tan sols escrites, sinó orals, visuals, etc. Els infants han de resumir, extreure la

part rellevant dels textos i també elaborar treballs escrits, projectes, resums, esquemes...

Respecte de la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia, l’àrea de ciències socials hi contribueix

fent als alumnes crear i interpretar tot tipus de gràfics i taules. Quan se’ls presenti una taula han de poder entendre què volen dir

aquestes dades i igualment crear aquest mateix gràfic a partir d’unes dades, ja siguin recollides per ells mateixos o donades per un text.

La competència digital ha de ser un dels pilars de l’àrea. Els alumnes poden accedir a una enorme quantitat d’informació mitjançant les

tecnologies de la informació i la comunicació que mai abans havia estat a l’abast de cap estudiant. Tant els docents com els alumnes

han d’aprofitar aquesta nova situació, i s’han de dotar els alumnes de les estratègies per poder accedir a aquesta informació i, encara



més important, de les estratègies necessàries per poder filtrar i ser crítics amb aquesta informació. Les tecnologies de la informació i la

comunicació han d’estar presents a l’aula, i els alumnes han de poder crear-hi materials d’una manera eficaç.

En l’àrea de ciències socials els alumnes han de processar una gran quantitat d’informació. Després han de memoritzar, analitzar,

opinar, resumir, fer esquemes, mapes conceptuals… Totes aquestes tasques contribueixen a fer que els alumnes puguin assolir la

competència  d’aprendre  a aprendre.  Els  alumnes haurien de reflexionar  com han après per  després poder  aplicar  les tècniques

emprades en qualsevol àrea del currículum i en la vida diària.

Gràcies a l’estudi de la nostra societat i dels canvis que ha sofert en el temps, els alumnes podran afrontar amb esperit crític les

situacions i els conflictes quotidians. Podran apreciar valors com el respecte a la diferència, la democràcia, la igualtat entre homes i

dones, el respecte a les opinions dels altres i molts altres. Tècniques d’estudi bàsiques en aquesta àrea, com el treball en equip, ajuden

a assolir les competències socials i cíviques i permeten que els alumnes aprenguin que les opinions dels altres són igual de valuoses

que les seves.

La  competència  del  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor  ha  de ser  treballada  en  aquesta  àrea  mitjançant  l’estudi  del  món de

l’empresa. Els alumnes han d’entendre que l’empresa i els emprenedors són una font importantíssima de riquesa per a qualsevol país.

Mitjançant  l’estudi  de l’entorn  proper  primer i  de realitats  més llunyanes després els  alumnes poden prendre  consciència de  les

expressions culturals que hi ha al seu voltant i de la importància que tenen per a tots els pobles i civilitzacions. Poden aprendre que les

expressions culturals són clau per poder conèixer a fons qualsevol cultura i que són una font d’informació i de plaer importantíssima. Els

alumnes haurien de sortir de l’aula quan sigui possible i poder visitar aquestes expressions culturals de primera mà. L’àrea de ciències

socials és clau perquè els alumnes aprenguin que l’única manera de mantenir la identitat pròpia de la nostra comunitat autònoma és

conèixer la nostra cultura primer per poder arribar després a respectar-la.



COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

• Competència en comunicació lingüística: CL

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: CMCT

• Competència digital: CD

• Aprendre a aprendre: AA

• Competències socials i cíviques: CSC

• Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE

• Consciència i expressions culturals: CEC



● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

1R TRIMESTRE

Bloc 1: CONTINGUTS COMUNS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Iniciació al coneixement 
científic i la seva aplicació en 
les ciències socials.

- Utilització i lectura de 
diferents llenguatges textuals i 
gràfics

1. Obtenir informació concreta 
i rellevant sobre fets o 
fenòmens prèviament 
delimitats, fent servir diferents 
fonts (directes o indirectes).

1.1- Cerca, selecciona i 
organitza informació 
relacionada amb les ciències 
socials i ho comunica oralment
i/o per escrit

CL, CMCT, AA

3. Desenvolupar la 
responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

3.3- Exposa oralment 
continguts relacionats amb 
l'àrea que manifesten la 
comprensió de textos orals i/o 
escrits

- Desenvolupament 
d'estratègies per organitzar, 
memoritzar i recuperar 
informació obtinguda 
mitjançant diferents mètodes i 
fonts

2. Utilitzar les tecnologies de la
informació i la comunicació per
obtenir informació i com a 
instrument per aprendre i 
expressar continguts sobre 
ciències socials.

2.2- Analitza informacions 
relacionades amb l'àrea i fa 
servir imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums.

CL, CMCT,CD AA

- Tècniques de treball 
individual

- Estratègies per desenvolupar
la responsabilitat, la capacitat 

3. Desenvolupar la 
responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

3.1- Fa les tasques 
encomanades i presenta els 
treballs de manera  ordenada, 
clara i neta

CL, AA



d'esforç i la constància en 
l'estudi.

- Ús correcte de diversos 
materials amb els quals es 
treballa

3.2- Utilitza el vocabulari 
adquirit per elaborar treballs 
amb la terminologia adequada 
als temes tractats

4.2- Utilitza correctament els 
materials de treball.

Bloc 2: EL MÓN QUE ENS ENVOLTA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- La representació de la Terra. 
Orientació en l'espai

- Globus terraqüis. Identificació
dels pols, l'eix i els hemisferis

- Cartografia: plànols, mapes.

- El planisferi físic i polític

- Coordenades geogràfiques: 
latitud i longitud

5. Explicar les distintes formes 
de representar la superfície 
terrestre.

5.1- Explica  les distintes 
representacions de la Terra: 
plànols, mapes, planisferis i 
globus terraqüis

CL, CMCT

6. Descriure correctament 
plànols i mapes senzills 
interpretant-ne els signes 
convencionals.

6.1- Identifica i classifica els 
diferents tipus de mapes i 
interpreta els signes 
convencionals més habituals 
que hi poden aparèixer

- L'atmosfera. Fenòmens 
atmosfèrics

7. Identificar l'atmosfera com a 
escenari dels fenòmens 
meteorològics i explicar la 
importància de tenir-ne cura.

7.1-Identifica i anomena 
fenòmens atmosfèrics.
7.2- Explica la importància de 
tenir cura de l'atmosfera i les 
conseqüències de no fer-ho

CL, CMCT

- El temps atmosfèric. Medició 
i predicció

8.Interpretar gràfics senzills de
temperatura i precipitacions.

8.2- Identifica els distints 
aparells de mesura que 
s'utilitzen per recollir dades 
atmosfèriques.

CL, CMCT



8.3- Descriu una estació 
meteorològica, explica quina 
funció té i confecciona i 
interpreta gràfics senzills de 
temperatura i precipitacions

- Mapes del temps. Símbols 
convencionals

8 Interpretar mapes del temps. 8.4- Interpreta mapes 
meteorològics senzills i en 
distingeix els elements 
principals

CL, CMCT

- La hidrosfera. Distribució de 
l'aigua en el planeta. El cicle 
de l'aigua

11. Explicar la hidrosfera, 
identificar i anomenar masses i
cursos d'aigua, diferenciar 
aigües superficials i aigües 
subterrànies i descriure el cicle
de l'aigua.

11.1- Defineix hidrosfera, 
identifica i anomena masses i 
cursos d'aigua i explica com es
formen les aigües 
subterrànies.
11.2- Descriu ordenament les 
fases del cicle de l'aigua

CL, CMCT

- La intervenció humana en el 
medi

- El desenvolupament 
sostenible

- Els problemes de la 
contaminació

- Consum responsable

15. Explicar la influència del 
comportament humà en el 
medi natural, identificar l'ús 
sostenible dels recursos 
naturals, proposar una sèrie de
mesures necessàries per al 
desenvolupament sostenible 
de les societats i especificar-
ne els efectes positius.

15.1- Explica l'ús sostenible 
dels recursos naturals i 
proposa i adopta una sèrie de 
mesures i actuacions que 
condueixen a millorar les 
condicions ambientals del 
nostre planeta

CL, CMCT, SIEE



2N TRIMESTRE

Bloc 1: CONTINGUTS COMUNS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Iniciació al coneixement 
científic i la seva aplicació en 
les ciències socials.

- Recollida d'informació del 
tema que s'ha de tractar, fent 
servir diferents fonts (directes i
indirectes)

- Utilització i lectura de 
diferents llenguatges textuals i 
gràfics

1. Obtenir informació concreta 
i rellevant sobre fets o 
fenòmens prèviament 
delimitats, fent servir diferents 
fonts (directes o indirectes).

1.1- Cerca, selecciona i 
organitza informació 
relacionada amb les ciències 
socials i ho comunica oralment
i/o per escrit

CL, CMCT, AA

3. Desenvolupar la 
responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

3.3- Exposa oralment 
continguts relacionats amb 
l'àrea que manifesten la 
comprensió de textos orals i/o 
escrits

- Utilització de les tecnologies 
de la informació i la 
comunicació per cercar i 
seleccionar informació, simular
processos  i presentar 
conclusions

- Foment de tècniques 
d'animació a la lectura de 
textos de divulgació de les 
ciències socials (de caràcter 
socials, geogràfic i històric)

2. Utilitzar les tecnologies de la
informació i la comunicació per
obtenir informació i com a 
instrument per aprendre i 
expressar continguts sobre 
ciències socials.

2.1- Utilitza les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
per elaborar treballs.

CL, CD, AA

- Desenvolupament 2. Utilitzar les tecnologies de la 2.2- Analitza informacions CL, CMCT,CD, AA



d'estratègies per organitzar, 
memoritzar i recuperar 
informació obtinguda 
mitjançant diferents mètodes i 
fonts

informació i la comunicació per
obtenir informació i com a 
instrument per aprendre i 
expressar continguts sobre 
ciències socials.

relacionades amb l'àrea i fa 
servir imatges, taules i  gràfics.

- Tècniques de treball 
individual

- Estratègies per desenvolupar
la responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

- Ús correcte de diversos 
materials amb els quals es 
treballa

3. Desenvolupar la 
responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

3.1- Fa les tasques 
encomanades i presenta els 
treballs de manera  ordenada, 
clara i neta

3.2- Utilitza el vocabulari 
adquirit per elaborar treballs 
amb la terminologia adequada 
als temes tractats

CL,  AA

4.2- Utilitza correctament els 
materials de treball.

- Planificació i gestió de 
projectes amb el fi d'assolir 
objectius. Iniciativa 
emprenedora

9. Desenvolupar la creativitat i 
l'esperit emprenedor i 
augmentar les capacitats per 
aprofitar la informació, les 
idees, i per presentar 
conclusions innovadores.

9.1- Manifesta autonomia en la
planificació i l'execució 
d'accions i tasques i té 
iniciativa en la presa de 
decisions.

 AA,  SIEE

- Estratègies per resoldre 
conflictes, utilització de les 
normes de convivència i 
valoració de la convivència 
pacífica i tolerant

5. Valorar la feina en equip, 
mostra actituds de cooperació i
participació responsable i 
acceptar les diferències amb 
respecte i tolerància vers les 
idees i aportacions alienes en 
els diàlegs i debats.

5.1- Utilitza estratègies per fer 
treballs de forma individual i en
gran grup, i mostra habilitats 
per a la resolució pacífica de 
conflictes.

CSC



Bloc 3: VIURE EN SOCIETAT
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Diada del poble de Menorca. 1. Obtenir informació concreta 
i rellevant sobre fets o 
fenòmens històrics i rellevants 
de la nostra illa, fent servir 
diferents fonts (directes o 
indirectes).

1.1- Fa les tasques 
encomanades i presenta els 
treballs de manera  ordenada, 
clara i neta.

1.2-- Utilitza el vocabulari 
adquirit amb la terminologia 
adequada als temes tractats.

- La població: Factors que 
modifiquen la població de 
Menorca.

- Població absoluta. Densitat 
de població

- Variables demogràfiques

- Distribució espacial, 
creixement natural i 
creixement de la població: 
representació gràfica

6. Comprendre els principals 
conceptes demogràfics i la 
relació que tenen amb els 
factors geogràfics, socials, 
econòmics o culturals.

6.1- Defineix demografia, 
comprèn els principals 
conceptes demogràfics.

6.2- Defineix població d'un 
territori, identifica els principals
factors que hi incideixen.

CL, CMCT



3R TRIMESTRE

Bloc 1: CONTINGUTS COMUNS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Iniciació al coneixement 
científic i la seva aplicació en 
les ciències socials.

- Recollida d'informació del 
tema que s'ha de tractar, fent 
servir diferents fonts (directes i
indirectes)

- Utilització i lectura de 
diferents llenguatges textuals i 
gràfics

1. Obtenir informació concreta 
i rellevant sobre fets o 
fenòmens prèviament 
delimitats, fent servir diferents 
fonts (directes o indirectes).

1.1- Cerca, selecciona i 
organitza informació 
relacionada amb les ciències 
socials i ho comunica oralment
i/o per escrit

CL, CMCT, AA

3. Desenvolupar la 
responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

3.3- Exposa oralment 
continguts relacionats amb 
l'àrea que manifesten la 
comprensió de textos orals i/o 
escrits

- Desenvolupament 
d'estratègies per organitzar, 
memoritzar i recuperar 
informació obtinguda 
mitjançant diferents mètodes i 
fonts

2. Utilitzar les tecnologies de la
informació i la comunicació per
obtenir informació i com a 
instrument per aprendre i 
expressar continguts sobre 
ciències socials.

2.2- Analitza informacions 
relacionades amb l'àrea i fa 
servir imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums.

CL, CMCT,CD, AA

- Tècniques de treball 
individual

- Estratègies per desenvolupar
la responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

3. Desenvolupar la 
responsabilitat, la capacitat 
d'esforç i la constància en 
l'estudi.

3.1- Fa les tasques 
encomanades i presenta els 
treballs de manera  ordenada, 
clara i neta

3.2- Utilitza el vocabulari 
adquirit per elaborar treballs 

CL, AA



- Ús correcte de diversos 
materials amb els quals es 
treballa

amb la terminologia adequada 
als temes tractats

4. Fer presentacions i treballs 
senzills individualment i en 
grup que suposin la cerca, la 
selecció  i l'organització de 
textos de caràcter social, 
geogràfic o històric, 
demostrant habilitat per 
treballar tant individualment 
com col·laborativament dins el 
grup d'aula.

4.2- Utilitza correctament els 
materials de treball.

10. Desenvolupar actituds de 
cooperació i de treball en 
equip, així com l'hàbit 
d'assumir nous rols en una 
societat en constant canvi.

10.1- Desenvolupa i manifesta 
actituds de cooperació i de 
treball en equip, valora les 
idees alienes i reacciona amb 
intuïció, amplitud de mires i 
flexibilitat davant seu.

- Planificació i gestió de 
projectes amb el fi d'assolir 
objectius. Iniciativa 
emprenedora

9. Desenvolupar la creativitat i 
l'esperit emprenedor i 
augmentar les capacitats per 
aprofitar la informació, les 
idees, i per presentar 
conclusions innovadores.

9.1- Mostra actituds de 
confiança en si mateix, sentit 
crític, iniciativa personal, 
curiositat, interès, creativitats 
en l'aprenentatge i esperit 
emprenedor que el fan actiu 
davant les circumstàncies que 
l'envolten

9.2- Manifesta autonomia en la
planificació i l'execució 
d'accions i tasques i té 
iniciativa en la presa de 

AA,  SIEE



decisions.

- Estratègies per resoldre 
conflictes, utilització de les 
normes de convivència i 
valoració de la convivència 
pacífica i tolerant

5. Valorar la feina en equip, 
mostra actituds de cooperació i
participació responsable i 
acceptar les diferències amb 
respecte i tolerància vers les 
idees i aportacions alienes en 
els diàlegs i debats.

5.1- Utilitza estratègies per fer 
treballs de forma individual i en
equip, i mostra habilitats per a 
la resolució pacífica de 
conflictes.

CSC

6. Respectar la varietat dels 
grups humans i valorar la 
importància d'una convivència 
pacífica i tolerant entre tots 
sobre la base dels valors 
democràtics i els drets humans
universalment compartits.

6.1- Valora la importància 
d'una convivència pacífica i 
tolerant entre els diferents 
grups humans sobre la base 
dels valors democràtics i els 
drets humans universalment 
compartits

7. Participar d'una manera 
eficaç i constructiva en la vida 
social creant estratègies per 
resoldre conflictes.

7.1- Participa d'una manera 
eficaç i constructiva en la vida 
de l'aula i del centre i crea 
estratègies per resoldre 
conflictes.

Bloc 4: LES EMPREMTES DEL TEMPS

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Les edats de la història: 
duració i datació dels fets 
històrics que les determinen. 

2. Utilitzar les nocions 
bàsiques de successió, 
duració i simultaneïtat per 
ordenar temporalment alguns 

2.1- Reconeix el segle com a 
unitat de mesura del temps 
històric i localitza fets situant-

CL, CMCT, AA



Les línies del temps fets històrics i altres fets 
rellevants.

los temporalment (aC o dC)

2.2- Fa servir diferents 
tècniques per  localitzar en el 
temps i en l'espai fets del 
passat i percep la duració, la 
simultaneïtat i les relacions 
entre esdeveniments.

3. Identificar i localitzar en el 
temps i en l'espai els 
processos i esdeveniments 
històrics més rellevants de la 
història d'Espanya i de les Illes
Balears per adquirir una 
perspectiva global de la seva 
evolució.

3.1- Situa en una línia del 
temps les etapes històriques 
més importants de les distintes
edats de la història.

- Els nostre patrimoni històric i 
cultural

4. Desenvolupar la curiositat 
per conèixer les formes de 
vida humana en el passat i 
valorar la importància que 
tenen les restes per conèixer i 
estudiar la història i com a 
patrimoni cultural que hem de 
cuidar i llegar.

4.1- Identifica, valora i 
respecta el patrimoni històric, 
cultural i artístic i assumeix les 
responsabilitats que  suposa 
conservar-lo i millorar-lo

4.2- Respecta les restes 
històriques i les valora com un 
patrimoni que hem de llegar, i 
reconeix el valor que el 
patrimoni arqueològic 
monumental ens aporta per 
conèixer el passat

CEC

5. Valorar la importància dels 
museus, llocs i monuments 

5.1- Respecta i assumeix el 
comportament que s'ha de 



històrics com a espais on 
s'ensenya i s'aprèn, mostrar 
una actitud de respecte cap a 
l'entorn i la seva cultura i 
apreciar l'herència cultural.

tenir quan es visita un  museu 
o un edifici antic

5.2- Aprecia l'herència cultural 
a escala local com a riquesa 
compartida que hem de 
conèixer, preservar i cuidar.

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

1. Agrupaments.

 Es tracta d'un grup estable de convivència de 20 fillets i filletes que estan distribuïts en forma d’U.

2. L’espai.

• Aula de referència del grup classe; l’aula 8 del centre.

3. Organització de les sessions.

Es dediquen dues sessions de 60 minuts a la setmana a l'àrea de Ciències Socials.

3.1 Tipus d’activitats.  

• Activitats a nivell oral.



• Activitats a nivell escrit de manera individual, en parelles i/o en gran grup.

• Activitats amb suport gràfic.

• Produccions gràfiques.

• Activitats d'investigació.

• Realització de proves objectives.

• Sortides o activitats guiades.

4. Materials i recursos didàctics.

• PDI i l’ordinador de l’aula.

• IPADs

• Materials d'elaboració pròpia.

• Internet.

• Mapes, plànols, croquis,...

• Biblioteca i materials diversos del centre.

• Biblioteca municipal.



• Activitats i visites guiades.

5. Mesures de reforç i suport.

Quan es detecten dificultats, s'adopten les mesures de reforç i suport a l'alumnat que ho necessita:

• Disseny d'activitats amb diferent grau de complexitat i que s'adaptin als diferents ritmes i característiques de l'alumnat, 

permetent diversos nivells de resolució.

• Fer adaptacions significatives en cas necessari.

6. Tractament de la lectura

En aquesta àrea la lectura es un procediment que es treballa moltíssim.

La lectura és un mitjà per seleccionar informació i per assimilar el nou vocabulari de l'àrea.

La motivació que presenta l'alumnat pel tema que es treballa és un gran al·licient per treballar la lectura, essent molt important el suport 

visual.

A partir de textos adaptats al seu nivell l’alumnat extreu la informació necessària, descobrint les diferències que hi ha quan es consulten

diferents fonts.

 

7. Ús de les TIC

S'aprofiten les noves tecnologies per motivar i presentar els nous continguts, per treballar de manera gràfica els continguts de cada 



trimestre i per extreure'n conclusions.

També s'utilitzen per tal de cercar alguna informació en concret.

8. Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

• Activitats d'avaluació inicial per tal de saber els coneixements previs dels alumnes.

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en l'observació del treball d'aula (50%), proves objectives (20%),  i l'actitud de 

l'alumne (30%).

• Instruments d'avaluació:

• Proves objectives.

• Full de registre del treball d’aula.

• Full de registre de l’actitud en el desenvolupament de les diferents sessions.



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL: 3r

MESTRA/ES: Maria Rosa Mercadal Franco

ÀREA: EDUCACIÓ ARTÍSTICA- PLÀSTICA

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Viure amb les diferents produccions artístiques i gaudir-ne.

2. Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi de les Illes Balears i d’altres 

indrets del món.

3. Aprofitar la multiculturalitat social que ens envolta per enriquir i ampliar el nostre bagatge artístic.

4. Indagar i experimentar les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a elements de representació i comunicació, i utilitzar-les 

per expressar amb autonomia vivències, idees i sentiments.

5. Explorar i conèixer materials i instruments diversos, i adquirir tècniques i codis específics dels diferents llenguatges artístics per 

utilitzar-los amb finalitats expressives i comunicatives, lúdiques i creatives.

6. Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust 

propi.

7. Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació

en les quals intervenen la imatge i el so, i utilitzar-los com a recursos per observar, cercar informació i elaborar produccions pròpies.

8. Desenvolupar una actitud d’autoconfiança i de respecte amb la producció artística personal i aliena, i promoure capacitats de diàleg 

per rebre i expressar critiques i opinions constructives.



9. Planificar i fer produccions artístiques, individualment o cooperativa, assumint diferents rols i col·laborant en la resolució dels 

problemes que vagin sorgint per aconseguir un producte final satisfactori.

10. Participar en situacions de contacte directe amb les obres musicals i plàstiques i conèixer algunes de les professions dels àmbits 

artístics, actuant de manera correcta i respectuosa i evitant actituds estereotipades o que impliquin discriminació.

· Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències

El coneixement plàstic i musical permet gaudir del patrimoni cultural i artístic i valorar i respectar les aportacions pròpies i les alienes.

Els models artístics característics de les Illes Balears en són el punt de partida.

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen un ventall infinit de possibilitats per desenvolupar les capacitats artístiques

en l’infant, sempre emprades de manera correcta i responsable.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

• Competència en comunicació lingüística: CL

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: CMCT

• Competència digital: CD

• Aprendre a aprendre: AA

• Competències socials i cíviques: CSC

• Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE

• Consciència i expressions culturals: CEC



● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

1R TRIMESTRE

Bloc 2:  EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Experimentació sobre les 
possibilitats plàstiques i 
expressives d'elements 
naturals i artificials

1. Identificar l'entorn pròxim i 
l'imaginari, i explicar-ne les 
característiques.

1.1- Utilitza el punt, la línia i el 
pla per representar l'entorn 
pròxim i l'imaginari.

CL, CEC

- Manipulació de les 
possibilitats del color, mesclant
diverses classes de pintura i 
apreciant els resultats sobre 
diferents suports.

- Aplicació de colors 
(complementaris, oposats i 
tonalitats) de forma dirigida.

1. Identificar l'entorn pròxim i 
l'imaginari, i explicar-ne les 
característiques.

1.2- Distingeix les 
característiques del color, 
quant a la lluminositat i to, i les
aplica a les seves produccions.

CL, CD, CEC

2. Representar de forma 
senzilla idees, accions i 
situacions amb els elements 
que configuren el llenguatge 
visual.

2.1- Classifica els colors 
primaris (magenta, cian i groc) 
i els secundaris (violeta, verd i 
carabassa) i els utilitza amb 
sentit en els seves obres.

2.2- Coneix els colors freds i 
càlids i aplica aquests 
coneixements a les 
composicions plàstiques que 
fa.

- Apreciació de textures i 
tonalitats, de formes naturals i 
artificials.

2. Representar de forma 
senzilla idees, accions i 
situacions amb els elements 

2.3- Analitza i compara les 
textures naturals i artificials, 
així com les visuals i tàctils  i 

CL, CEC



que configuren el llenguatge 
visual.

és capaç de fer treballs 
artístics emprant aquests 
coneixements.

- Manipulació de materials  i 
aplicació a les representacions
plàstiques.

- Creació d'obres senzilles 
amb tècniques mixtes segons 
un procés planificat.

2. Representar de forma 
senzilla idees, accions i 
situacions amb els elements 
que configuren el llenguatge 
visual.

2.4- Organitza l'espai de les 
seves produccions 
bidimensionals.

2.5- Distingeix el tema o 
gènere d'obres plàstiques.

CMCT, CEC

3. Fer produccions plàstiques 
seguint pautes elementals del 
procés creatiu emprant 
diferents materials i tècniques 
pictòriques.

3.1- Utilitza les tècniques de 
dibuix i pictòriques més 
adients per a les seves 
creacions, empra els materials 
i instruments de manera adient
i té cura del material i l'espai 
utilitzat.

- Plasmació oral del procés de 
realització de les pròpies 
composicions.

3. Fer produccions plàstiques 
seguint pautes elementals del 
procés creatiu emprant 
diferents materials i tècniques 
pictòriques.

3.3- Explica les 
característiques dels seus 
treballs.

CL, CEC

- Planificació i elaboració d'un 
esbós a partir d'una idea 
original i creativa

4. Utilitzar recursos 
bibliogràfics, dels mitjans de 
comunicació i d'Internet per 
obtenir informació.

4.1- Organitza el seu propi 
procés creatiu a partir d'una 
idea i és capaç de compartir 
amb altres alumnes el 
producte final obtingut.

CL, AA

- Gaudiment de les 
possibilitats que ofereixen les 
exposicions.

6. Gaudir d'algunes de les 
manifestacions artístiques.

6.2- Aprecia les exposicions i 
les obres que s'hi exposen i en
gaudeix.

CEC



2N TRIMESTRE

Bloc 3: DIBUIX GEOMÈTRIC
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Relació de conceptes 
geomètrics apresos amb 
l'entorn proper.

1. Identificar conceptes 
geomètrics en la realitat que 
l'envolta i relacionar-los amb 
els conceptes geomètrics 
utilitzats en l'àrea de 
matemàtiques.

1.6- Identifica la realitat 
descomponent-la en formes 
geomètriques bàsiques i 
traslladant-la a composicions 
bidimensionals.

1.7- Identifica en una obra 
bidimensional formes 
geomètriques simples.

CMCT

- Conceptes geomètrics: 
horitzontalitat i verticalitat, 
paral·lela i perpendicular, 
segment i recta, 
circumferència i cercle, altres 
formes geomètriques 
bàsiques, escala, unitat de 
mesura habitual (centímetre)

1. Identificar conceptes 
geomètrics en la realitat que 
l'envolta i relacionar-los amb 
els conceptes geomètrics 
utilitzats en l'àrea de 
matemàtiques.

1.1- Identifica el conceptes 
d'horitzontalitat i verticalitat.

1.2- Utilitza el regle i considera
el centímetre com a unitat de 
mesura.

1.3- Suma i resta segments 
utilitzant el regle.

1.4- Traça cercles.

1.5- Continua sèries amb 
motius geomètrics (rectes i 
corbes) utilitzant una 
quadrícula facilitada.

CMCT

- Elaboració de diferents 1. Identificar conceptes 1.8- Fa composicions utilitzant CMCT, CEC



conceptes  emprant els 
instruments bàsics del dibuix 
tècnic.

geomètrics en la realitat que 
l'envolta i relacionar-los amb 
els conceptes geomètrics 
utilitzats en l'àrea de 
matemàtiques.

formes geomètriques bàsiques
suggerides pel docent.
1.9- Canvia l'escala d'un dibuix
senzill mitjançant l'ús d'una 
quadrícula.

- Valoració i apreciació del 
resultat obtingut.

2. Iniciar-se en el coneixement 
i l'ús dels instruments i 
materials propis del dibuix 
tècnic i utilitzar-los 
adequadament.

2.1- Aprecia el resultat de la 
utilització correcta dels 
instruments de dibuix i valora 
la precisió en els resultats.

CMCT, CEC

3R TRIMESTRE

Bloc 1: EDUCACIÓ AUDIOVISUAL
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES

- Observació i diferenciació 
d'aspectes i característiques 
de les imatges fixes i en 
moviment.

1. Distingir les diferències 
fonamentals entre les imatges 
fixes i en moviment.

1.1- Reconeix les imatges fixes
i en moviment de l'entorn.

CL, CD

- Coneixement dels diferents 
tipus de fotografia: en blanc i 
negre i en color, digital i 
analògica...

2. Aproximar-se a la lectura i la
interpretació de l'art i les 
imatges fixes i en moviment en
els seus contextos culturals i 
històrics i ser capaç d'elaborar 
imatges noves senzilles a 

2.2- Coneix la diferència entre 
la fotografia en blanc i negre i 
en color, en paper i digital.

CD



partir dels coneixements 
adquirits.

- Reconeixement de les 
diferents modalitats de 
fotografia (retrat, paisatge, 
detall…)

- Reconeixement d'indrets 
significatius de les Illes a partir 
de fotografies antigues.

2. Aproximar-se a la lectura i la
interpretació de l'art i les 
imatges fixes i en moviment en
els seus contextos culturals i 
històrics i ser capaç d'elaborar 
imatges noves senzilles a 
partir dels coneixements 
adquirits.

2.3- Reconeix els diferents 
temes de la fotografia.

CL, CD, CEC

- Elaboració de composicions 
plàstiques utilitzant fotografies.

- Familiarització amb la 
realització de fotografies.

2. Aproximar-se a la lectura i la
interpretació de l'art i les 
imatges fixes i en moviment en
els seus contextos culturals i 
històrics i ser capaç d'elaborar 
imatges noves senzilles a 
partir dels coneixements 
adquirits.

2.4- Fa fotografies utilitzant 
mitjans tecnològics.

CD, CEC

- Elaboració de cartells amb 
mitjans audiovisuals havent-ne
observat  prèviament alguns 
de la vida quotidiana.

2. Aproximar-se a la lectura i la
interpretació de l'art i les 
imatges fixes i en moviment en
els seus contextos culturals i 
històrics i ser capaç d'elaborar 
imatges noves senzilles a 
partir dels coneixements 
adquirits.

2.5- Elabora cartells senzills 
amb diverses informacions 
considerant els conceptes de 
grandària, equilibri, proporció i 
color, i afegint-hi textos en els 
quals empra la tipografia més 
adient a la funció.

CD, CEC

- Utilització de recursos digitals
per elaborar produccions 
artístiques senzilles.

3. Utilitzar les tecnologies de la
informació i la comunicació de 
manera responsable per 

3.1- Utilitza programes 
informàtics senzills 
d'elaboració i retoc d'imatges 

CD, CEC



- Ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per
crear i difondre els treballs 
elaborats.

cercar i difondre imatges. digitals (copiar, tallar, 
enganxar, modificar la 
grandària i el color).

- Consciència de la necessitat 
del consentiment de les 
persones per difondre'n 
imatges.

3. Utilitzar les tecnologies de la
informació i la comunicació de 
manera responsable per 
cercar i difondre imatges.

3.2- Entén la necessitat del 
consentiment de les persones 
en la difusió d'imatges pròpies.

3.3- No consent  la difusió de 
la seva imatge quan no ho 
considera oportú.

CSC

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

1. Agrupaments.

 Es tracta d'un grup estable de convivència de 20 fillets i filletes que estan distribuïts en forma d’U.

2. L’espai.

Aula de referència del grup; l’aula 8 del centre.



3. Organització de les sessions.

Es realitza una sessió setmanal de 60 minuts.

3.1 Tipus d’activitats.

◦ Presentacions de continguts.

◦ Creació d'obres senzilles amb tècniques mixtes segons un procés planificat.

◦ Interpretació i reconeixement dels elements característics de diferents artistes.

◦  Practicar la utilització de diferents estris, instruments i aparells.

◦ Realitzar i analitzar composicions artístiques.

◦ Elaboració de produccions utilitzant programes informàtics senzills d'elaboració i retoc d'imatges digitals.

4. Materials i recursos didàctics.

• PDI i l’ordinador de l’aula.

• Ipads

• Càmera fotogràfica digital

• Regles

• Compassos



• Diferents tipus de suports

• Témperes, pinzells, pintures pastel, materials naturals (sal, arena, teles, llana...)

• Presentacions d'elaboració pròpia

• Recursos extrets de diferents webs

5. Mesures de reforç i suport.

La tutora aplica les mesures d'atenció a la diversitat que requereix el grup. És una àrea on tothom pot  participar en la mesura de les 

seves possibilitats.

6. Tractament de la lectura.

La lectura es treballa com a mitjà d’expressió personal i com a procediment per generalitzar el nou vocabulari treballat.

En aquesta àrea la lectura es treballa també mitjançant les presentacions i la titulació de les obres.

7. Ús de les TIC

Les TIC sempre són presents a l'àrea, especialment al Bloc d'Educació Audiovisual.

8. Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en l'observació del treball d'aula (60%) i en l'actitud de l'alumne (40%).



• Instruments d'avaluació:
• Full de registre del treball d’aula.
• Full de registre de l’actitud i participació en el desenvolupament de les diferents sessions.



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2020-21 NIVELL: 3r de primària MESTRA: Maria Mestre
ÀREA: EDUCACIÓ ARTÍSTICA - MÚSICA

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Viure amb les diferents produccions artístiques i gaudir-ne.

2. Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural propi de les Illes Balears i d’altres indrets del món.

3. Aprofitar la multiculturalitat social que ens envolta per enriquir i ampliar el nostre bagatge artístic.
4. Indagar i experimentar les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a elements de representació i comunicació, i utilitzar-les per expressar amb
autonomia vivències, idees i sentiments.
5. Explorar i conèixer materials i instruments diversos, i adquirir tècniques i codis específics dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb
finalitats expressives i  comunicatives, lúdiques i creatives.

6. Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi.

7. Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en les quals intervenen
la imatge i el so, i  utilitzar-los com a recursos per observar, cercar informació i elaborar produccions pròpies.

8. Desenvolupar una actitud d’autoconfiança i de respecte amb la producció artística personal i aliena, i promoure capacitats de diàleg per rebre i expressar
crítiques i opinions  constructives.
9. Planificar i fer produccions artístiques, individualment o cooperativa, assumint diferents rols i col·laborant en la resolució dels problemes que vagin sorgint
per aconseguir un  producte final satisfactori.
10. Participar en situacions de contacte directe amb les obres musicals i plàstiques i conèixer algunes de les professions dels àmbits artístics, actuant de
manera correcta i  respectuosa i evitant actituds estereotipades o que impliquin discriminació.

Priorització dels elements del currículum en tres nivells:
a) Nivell I: elements que el centre considera prioritaris. Es treballaran en qualsevol dels tres supòsits possibles: normalitat
(escenari  A), semipresencialitat (escenari B) o no presencialitat (escenari C).

b) Nivell II: elements que el centre considera de prioritat mitjana, que no és indispensable assolir en un sol curs escolar perquè es
poden assolir en el següent. Es treballaran en els escenaris A i B.

c) Nivell III: elements que el centre considera de prioritat baixa, el treball dels quals es pot ajornar a dos cursos si és necessari.
Es  treballaran únicament en l’escenari A i es posposaran en els escenaris B i C.



●CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS
TERCER CURS

Bloc 1. ESCOLTA

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ NI NII NII
I

Competències

CM
CT

CL CD CA
A

SIE CE
C

CS
C

Les Qualitats del so: Timbre, durada, intensitat i altura Identificar els sons i els classifica segons un criteri
donat Identificar les qualitat del so dins una peça
musical breu.

X X X

Reconeixement visual i auditiu, classificació
(famílies  instrumentals) i denominació d'alguns
instruments de  l'orquestra i del folklore, de la
música popular de les  Illes Balears i d'altres
cultures.

Identificar visualment i auditivament els
diferents  instruments

Conèixer i valorar el propi patrimoni cultural

X X X X

Reconeixement i classificació d'instruments acústics i
electrònics i segons la família, de diferents registres
de  la veu adulta (soprano, contralt, tenor i baix) i
d'algunes  de les agrupacions vocals i instrumentals
més comunes  en l'audició de peces musicals.

- Classificació d'instruments orff en aguts i

greus. - Classificació de les veus: homes,
dones, infants.

- Classificació d'agrupacions segons el nombre o
tipus  d'instrument: Solista, coral, orquestra, petites
agrupacions instrumentals

- Reconeixement d'instruments habituals en
formacions  clàssiques o modernes: violí, trompeta,

Identificar auditivament les diferents
agrupacions i  instruments

Classificar els instruments en famílies instrumentals
en funció de la seva manera de produir so.

X X X X



bateria, guitarra, etc

Curiositat per descobrir i gaudir d'audicions
musicals  breus, de diferents estils i cultures, en
especial de les  Illes Balears.

Conèixer i reconèixer diferents peces musical breus
de  diferents estils i cultures.

Mostrar interès per descobrir obres musicals de
diferents  característiques

X X X

Actitud atenta i silenciosa i respecte per les normes
de  comportament durant l'audició musical.

Atendre a les normes bàsiques establertes per a
una  audició en directe o enregistrada

Mostrar interès per descobrir obres musicals de
diferents  característiques

X X X X

Respecte i valoració de les pròpies produccions
musicals i de les dels altres, així com del patrimoni
cultural i  musical, principalment de les Illes Balears.

- Cançons populars de les Illes Balears.

Conèixer exemples d’obres variades de la nostra
cultura i  d’altres per valorar el patrimoni musical,
donar  importància al fet que es mantengui i difongui.

X X X X

Respecte per les normes que regulen la
propietat  intel·lectual.

Comprendre la importància de respectar les normes
que  regulen la propietat intel·lectual

X X X

Bloc 2: INTERPRETACIÓ MUSICAL

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ NI
I

Competències

CM
CT

CL CD CA
A

SIE CE
C

CS
C



Notació musical convencional i no
convencional.  Notació convencional:

- La figura: blanca i silenci de blanca

- Els elements de la partitura: clau de sol i
pentagrama,  signes de repetició, barra de compàs.

- Figura: les semicorxeres.

- Equivalències entre les figures

- Les notes musicals

Comprendre i utilitzar la notació convencional i
no  convencional per llegir i crear partitures

X X X X

Assumpció de responsabilitats en la
interpretació individual i en grup i respecte
per les aportacions  pròpies i les dels altres.

- Tècnica instrumental

Interpretar tot sol o en grup, mitjançant la veu o
instruments, emprant el llenguatge musical,
composicions  senzilles que contenguin procediments
musicals de  repetició, variació i contrast, assumint la
responsabilitat en la interpretació en grup i respectant
tant les aportacions  dels altres com la persona que
assumeix la direcció

Adquirir habilitats que li permetin assumir
reptes  d'interpretació musical de major
dificultat

X X X X X

Coneixement i interpretació de cançons populars
senzilles pròpies o de les diferents nacionalitats
dels  companys de l'aula.

Interpretació de cançons populars a l'uníson.

Conèixer exemples d’obres variades de la nostra
cultura i  d’altres per valorar el patrimoni musical.

Cantar col·lectivament cançons pròpies de les Illes
Balears o de les diferents nacionalitats existents a l'aula

X X X X

Recerca individual o col·lectiva d'informació, en
paper  o en suport digital, sobre instruments,
compositors,  intèrprets i esdeveniments musicals.

Conèixer peces musicals breus pròpies de les Illes
Balears  o de les diferents nacionalitats existents a l'aula

X X X



Bloc 3- LA MÚSICA, EL MOVIMENT I LA DANSA

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ NI
I

Competències

CM
CT

CL CD CA
A

SIE CE
C

CS
C

Utilització de la veu, percussió corporal i els
instruments com a recursos per acompanyar textos
recitats, cançons o  danses.

Explorar les possibilitats sonores de la veu,
dels  instruments o del cos com a forma
d'expressió.

X X X

Pràctica de tècniques bàsiques del moviment i jocs
motors,  acompanyats de seqüències sonores, cançons i
peces  musicals i interpretació de danses senzilles.

Explorar de les possibilitats motius del cos com a
forma d'expressió.

X X X

Improvisació vocal, instrumental o corporal en resposta
a  estímuls musicals i extra-musicals.

Explorar les possibilitats sonores de la veu,
dels  instruments o del cos com a forma
d'expressió.

X X X

Interpretació, individual o col·lectiva, de jocs ballats,
cançons, danses infantils o populars, amb especial
atenció a les tradicionals de les Illes Balears, espanyoles
i dels països d'on provenen els companys de classe.

Valorar críticament la seva aportació i la
dels  companys/es

Participar activament en les activitats proposades
a  l'aula gaudint de la realització de l'activitat en
grup  atenent a les normes d'interacció social

X X X X

Invenció de coreografies per a cançons i peces
musicals relacionades amb l'entorn més proper als
infants, com a interiorització de la forma de la
música.

Participar en la creació de petites seqüències de
moviment individualment, en petit grup o en gran
grup.

Valorar críticament la seva aportació i la
dels  companys/es

Participar activament en les activitats proposades
a  l'aula gaudint de la realització de l'activitat en
grup  atenent a les normes d'interacció social

X X X X



Pràctica de jocs i danses populars per contribuir
al  desenvolupament de l'infant.

Participar activament en les activitats proposades a
l'aula gaudint-ne de la realització de l'activitat en
grup  atenent a les normes d'interacció social

X X X

CEIP PINTOR TORRENT CURS 21-22



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL : 3r
MESTRA : Antònia Pilar Moll Marti

ÀREA : ED. FÍSICA

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos, les seves possibilitats de moviment i l’activitat física com a mitjà d’aprenentatge i diversió, de
coneixement personal i de sentir-se bé amb un mateix i amb els altres.

2. Apreciar l’activitat física per al benestar i manifestar una actitud responsable cap a un mateix, cap als altres i cap a l’entorn, i reconèixer els efectes
de l’exercici físic, del descans, de la higiene, de l’alimentació, de la relaxació i dels hàbits de postura sobre la salut.

3. Utilitzar les capacitats físiques, les habilitats motrius i el coneixement de l’estructura i del funcionament del cos per adaptar el moviment a les
circumstàncies i condicions de cada situació.

4. Adquirir, triar i aplicar principis i regles per resoldre problemes motors i actuar de manera eficaç i autònoma, desenvolupant la iniciativa
individual i l’hàbit de treball en equip en la pràctica d’activitats físiques, esportives i artístic-expressives.

5. Emprar els recursos expressius del cos i del moviment, de forma estètica, creativa i autònoma, comunicant i comprenent sensacions, emocions i idees.

6. Participar en activitats físiques establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns, resolent mitjançant el diàleg els conflictes que
puguin sorgir i evitant discriminacions per qüestions personals, de gènere, socials i/o culturals així com també les conductes violentes.

7. Conèixer, respectar i experimentar les possibilitats de l’entorn, els equipaments i els recursos naturals del nostre territori per adaptar-hi les
activitats físiques i de temps lliure de forma responsable, i reconèixer la importància de sensibilitzar-se per protegir-lo i mantenir-lo de forma
sostenible.

8. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a elements culturals, mostrant una actitud crítica tant des de la
perspectiva de participant com des de la d’espectador.

9. Utilitzar recursos de recerca i d’intercanvi d’informació relacionada amb l’àrea, fent servir diferents fonts i fent ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació, de forma responsable, per desenvolupar un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.

10. Conèixer, valorar, practicar i transmetre els jocs tradicionals de les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura.



PRIMER TRIMESTRE

BLOC 1. IMATGE I PERCEPCIÓ

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

L’esquema corporal. Representació gràfica del
propi cos i del dels altres amb realisme visual.

- Relacionar els conceptes específics de l’educació
física i els introduïts en altres àrees amb la
pràctica d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives.

- Resoldre solucions motrius amb diversitat
d’estímuls i condicionants espaciotemporals
seleccionant i combinant les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes
de forma eficaç.

- Dibuixa el cos humà i n'identifica les
parts treballades.



Realització de tasques de coordinació dinàmica
general i segmentària.

- Adapta els desplaçaments a entorns

coneguts i estables i a diferents tipus
d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-los als
paràmetres espaciotemporals i
mantenint l’equilibri postural.

- Adapta l’habilitat motriu bàsica de

salt a
entorns coneguts i estables i a

diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
ajustant-la als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri
postural.

- Aplica les habilitats motrius de gir a

entorns coneguts i estables i a diferents
tipus d’activitats fisicoesportives
artisticoexpressives, tenint en compte
els tres eixos corporals i els dos sentits,
ajustant-les als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri
postural.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques

de
manipulació d’objectes a entorns

coneguts i estables i a diferents tipus
d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, aplicant
correctament els gests i utilitzant
preferentment els segments dominants.



Exploració, experimentació i discriminació de
les capacitats sensorials i perceptives i la seva
relació amb el moviment.

- Explora, experimenta i discrimina les
capacitats sensorials i perceptives i la
seva relació amb el moviment.

Estructuració i organització espacial incidint en
l’orientació espacial amb relació a un mateix, als
altres i als objectes.

- Identifica davant/darrera, dins/fora,
prop/lluny, damunt/davall amb relació a
un mateix, als altres i als objectes.

BLOC 2. HABILITATS MOTRIUS

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables



Ajustament dels elements fonamentals en
l’execució de les habilitats motrius bàsiques.

- Resoldre solucions motrius amb diversitat

d’estímuls i condicionants espaciotemporals,
seleccionant i combinant les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes
de forma eficaç.

- Relacionar els conceptes específics de l’educació

física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica
d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat

corporal
i la dels altres, mostrant una actitud

reflexiva i crítica.

- Resoldre problemes motors senzills amb oposició i

sense, aplicant principis i regles per resoldre les
situacions motrius, actuant de forma
individual,coordinada i cooperativa i duent a terme
les diferents funcions implícites en jocs i activitats.

- Adapta els desplaçaments a entorns

coneguts i
estables i a diferents tipus

d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-los als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta l’habilitat motriu bàsica de salt a

entorns coneguts
i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-la als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques de

manipulació d’objectes a entorns coneguts
i estables i a diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
aplicant
correctament els gests i utilitzant
preferentment els segments dominants.

- Aplica les habilitats motrius de gir a

entorns
coneguts i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, tenint en compte els
tres eixos corporals i els dos sentits,
ajustant-les als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri



postural.

Utilització eficaç de les habilitats motrius
bàsiques en entorns i situacions estables.

- Fa combinacions d’habilitats motrius
bàsiques i s’ajusta a un objectiu i uns
paràmetres espaciotemporals.

Manipulació correcta i destresa en l’ús d’objectes
propis de l’entorn escolar i extraescolar.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques de
manipulació d’objectes a entorns coneguts
i estables i a diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
aplicant correctament els gests i utilitzant
preferentment els segments dominants.

Augment del control motor i domini corporal. - Fa combinacions d’habilitats motrius
bàsiques i s’ajusta a un objectiu i uns
paràmetres

espaciotemporals.

Participació en activitats motrius diverses,
reconeixent, acceptant i respectant les
diferències individuals quant a habilitat.

- Respecta la diversitat de realitats corporals
i de nivells de competència motriu entre els
infants de la classe.

Valoració de l’interès i l’esforç per millorar la
competència motriu.

- Pren consciència de les exigències i valora

l’esforç que comporta l’aprenentatge de
noves habilitats.

- S'interessa i s'esforça per millorar la

competència
motriu.



BLOC 3. ACTIVITATS FÍSIQUES, ARTÍSTIQUES I EXPRESSIVES.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

Utilització, exploració i experimentació del cos i
el moviment com a instruments d’expressió i de
comunicació.

- Utilitzar els recursos expressius del cos i el
moviment per comunicar sensacions, emocions
iidees.

- Representa personatges, situacions,
idees i sentiments emprant el cos com
instrument d'expressió i de comunicació

Millora de l’espontaneïtat i la creativitat en el
moviment expressiu.

- És espontani i creatiu en el moviment
expressiu.

Experimentació de tasques ludicomotrius amb
base musical.

- Representa moviments a partir
d’estímuls rítmics o musicals,

individualment o en grup.

Comprensió dels missatges corporals. - Comprèn els missatges corporals

Gaudi mitjançant l’expressió i la comunicació a
través del propi cos.

- Gaudeix mitjançant l'expressió i la
comunicació a través del propi cos.

BLOC 4. ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans,
d’alimentació, posturals, de relaxació i
d’exercicis saludables, i consolidació d’hàbits

- Descobrir els efectes de l’exercici físic, la higiene,

l’alimentació i els hàbits posturals sobre la salut i el

- Porta una indumentària adequada per a la

realització de l'activitat física.



d’higiene corporals. benestar, i manifestar una actitud responsable cap
a un mateix.

- Millorar el nivell de les capacitats físiques,

regulant
i dosificant la intensitat i la durada de

l’esforç i tenint en compte les possibilitats pròpies i
la seva relació amb la salut.

-Identificar la importància de la prevenció, la

- Incorpora a les seves rutines la cura i la

higiene del cos.

Millora de les capacitats físiques orientades a la
salut.

- Té interès per millorar les capacitats
físiques.

Prevenció de lesions en l’activitat física.
Escalfament, dosificació de l’esforç i
recuperació.

- Fa escalfaments i en valora la funció
preventiva.

Identificació de les mesures de seguretat en la
pràctica d’educació física relacionades amb
l’entorn. Ús correcte de materials i instal·lacions.

recuperació i les mesures de seguretat en la
pràctica de l’activitat física.

- Fa un ús correcte del material i de les

instal·lacions.

- Participa en la recollida i l’organització del

material utilitzat a les classes.

- Respecta el temps d'explicació i

d'organització de
les diferents activitats.

BLOC 5. JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

Aplicació de les habilitats bàsiques en les
situacions de joc.

- Relacionar els conceptes específics de
l’educaciófísica i els introduïts en altres àrees amb la
pràctica d’activitats fisicoesportives i

- Té interès per millorar la competència
motriu.



artisticoexpressives. - Valorar, acceptar i respectar la
pròpia realitat corporal i la dels altres.
- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats
físiques, esportives i expressives.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des
de la perspectiva del participant com des de
lad’espectador davant les situacions conflictives
sorgides, participar en debats i acceptar les opinions
dels altres.
- Manifestar respecte cap a l’entorn i el medi
natural en els jocs i activitats a l’aire lliure, i
identificar i dur a terme accions dirigides a
preservar-lo.
- Identificar i interioritzar la importància de la
prevenció, la recuperació i les mesures de
seguretat en la pràctica de l’activitat física.
- Extreure i elaborar informació relacionada
ambtemes d’interès de l’etapa i compartir-la,
emprantfonts d’informació determinades i fent ús de
lestecnologies de la informació i la comunicació com a
recurs de suport a l’àrea.
- Demostrar un comportament personal i social
responsable, respectant-se un mateix i els altres en
les activitats físiques i els jocs, acceptant les normes i
regles establertes i actuant amb interès, iniciativa

Identificació dels valors fonamentals del joc:
l’esforç personal, la relació amb els altres i
l’acceptació del resultat.

- Accepta formar part del grup que li
correspongui i el resultat de les
competicions amb esportivitat.

Respecte, tolerància i col·laboració amb les
persones que participen en el joc i rebuig dels
comportaments antisocials.

- Reconeix i qualifica negativament les
conductes inadequades que es
produeixen en la pràctica o en els
espectacles esportius

Comprensió, acceptació i compliment de les
normes de joc i actitud responsable en relació
amb les estratègies establertes.

- Exposa les seves idees de forma
coherent, s’expressa de forma correcta
en diferents situacions i respecta les
opinions dels altres.

Acceptació dins l’equip del paper que li correspon
com a jugador i de la necessitat d’intercanvi de
papers perquè tots experimentin diferents
responsabilitats.

- Accepta el paper que li correspon com a
jugador i la necessitat d'intercanvi de
papers per poder experimentar tots per
igual.
- Respecta la diversitat de realitats
corporals i de nivells de competència
motriu entre els infants de la classe.

Descobriment i pràctica d’estratèies bàsiques de
resolució de conflictes.

- Mostra bona disposició per
solucionar els conflictes de manera
raonable.



individual i treball en equip.

SEGON TRIMESTRE

BLOC 1. IMATGE I PERCEPCIÓ.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

Descobriment i coneixement dels principals
elements orgànics i funcionals relacionats amb el
moviment.

- Resoldre solucions motrius amb diversitat

d’estímuls i condicionants espaciotemporals,
seleccionant i combinant les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes

de forma eficaç.

- Relacionar els conceptes específics de

l’educació
física i els introduïts en altres àrees amb la

pràctica d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat
corporal i la dels altres, mostrant una actitud
reflexiva i crítica.

- Comprèn l'explicació i descriu els exercicis
fets, utilitzant termes i coneixements que
es desenvolupen en l'àrea de ciències
naturals sobre l'aparell locomotor



Realització de tasques de coordinació dinàmica
general i segmentària.

- Adapta els desplaçaments a entorns

coneguts i
estables i a diferents tipus

d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-los als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta l’habilitat motriu bàsica de salt a

entorns
coneguts i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-la als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Aplica les habilitats motrius de gir a

entorns
coneguts i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, tenint en compte els
tres eixos corporals i els dos sentits,
ajustant-les als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri
postural.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques de

manipulació d’objectes a entorns coneguts
i estables i a diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
aplicant correctament els gests i utilitzant
preferentment els segments dominants.



Consciència i control del cos amb relació a la
tensió, la relaxació i la respiració. Consciència i
control de les fases, els tipus i els ritmes
respiratoris.

- S'inicia en el control de la respiració
toràcica i abdominal.

Experimentació de situacions d’equilibri i
desequilibri estàtic i dinàmic amb objectes i
sense objectes, modificant els punts de suport i
la posició del centre de gravetat.

- Manté l’equilibri en diferents posicions i
superfícies conegudes.

BLOC 2. HABILITATS MOTRIUS.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables



Ajustament dels elements fonamentals en
l’execucióde les habilitats motrius bàsiques.

- Resoldre solucions motrius amb diversitat

d’estímuls i condicionants espaciotemporals,
seleccionant i combinant les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes
de forma eficaç.

- Relacionar els conceptes específics de l’educació

física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica
d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia

realitat
corporal i la dels altres, mostrant una

actitudreflexiva i crítica.

- Resoldre problemes motors senzills amb oposició
i

sense, aplicant principis i regles per resoldre les
situacions motrius, actuant de forma individual,

coordinada i cooperativa i duent a terme les
diferents funcions implícites en jocs i activitats.

- Adapta els desplaçaments a entorns

coneguts i
estables i a diferents tipus

d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-los als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.
Adapta l’habilitat motriu bàsica de salt a
entorns coneguts i estables i a diferents
tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-la als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques de

manipulació d’objectes a entorns coneguts i
estables i a diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
aplicant correctament els gests i utilitzant
preferentment
els segments dominants.

- Aplica les habilitats motrius de gir a

entorns
coneguts i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, tenint en compte els
tres eixos corporals i els dos sentits,
ajustant-les als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri
postural.



Utilització eficaç de les habilitats motrius
bàsiques en entorns i situacions estables.

- Fa combinacions d’habilitats motrius
bàsiques i s’ajusta a un objectiu i uns
paràmetres

espaciotemporals.

Manipulació correcta i destresa en l’ús d’objectes
propis de l’entorn escolar i extraescolar.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques de
manipulació d’objectes a entorns coneguts i
estables i a diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
aplicant correctament els gests i utilitzant
preferentment els segments dominants.

Resolució de problemes motors senzills. - Utilitza els recursos adequats per resoldre
problemes motors senzills en situacions
conegudes i estables.

Augment del control motor i domini corporal. - Fa combinacions d’habilitats motrius
bàsiques i s’ajusta a un objectiu i uns
paràmetres espaciotemporals.

Participació en activitats motrius diverses,
reconeixent, acceptant i respectant les
diferències individuals quant a habilitat.

- Respecta la diversitat de realitats corporals i
de nivells de competència motriu entre els
infants de la classe.

BLOC 3. ACTIVITATS FÍSIQUES, ARTÍSTIQUES I EXPRESSIVES.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge



avaluables

Utilització, exploració i experimentació del cos i
el moviment com a instruments d’expressió i de
comunicació.

- Utilitzar els recursos expressius del cos i el
moviment per comunicar sensacions, emocions
iidees.

- Representa personatges, situacions,
idees i sentiments emprant el cos com
instrument d'expressió i de comunicació

Millora de l’espontaneïtat i la creativitat en el
moviment expressiu.

- És espontani i creatiu en el moviment
expressiu.

Adequació del moviment a estructures
espaciotemporals. Execució de coreografies
simples. Coneixement i pràctica de danses i balls
propis de les Illes Balears i d’altres cultures.

- Coneix i practica danses i balls senzills
representatius de les Illes Balears,
d’altres cultures i de diferents èpoques,
seguint una coreografia establerta.

Experimentació de tasques ludicomotrius amb
base musical.

- Representa moviments a partir
d’estímuls rítmics o musicals,
individualment o en grup.

Comprensió dels missatges corporals. - Comprèn els missatges corporals

Gaudi mitjançant l’expressió i la comunicació a
través del propi cos.

- Gaudeix mitjançant l'expressió i la
comunicació a través del propi cos.

BLOC 4. ACTIVITAT FÍSICA I SALUT.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans,
d’alimentació, posturals, de relaxació i d’exercicis
saludables, i consolidació d’hàbits d’higiene

- Descobrir els efectes de l’exercici físic, la

higiene,
l’alimentació i els hàbits posturals sobre

- Porta una indumentària adequada

per a la
realització de l'activitat física.



corporals. la salut i el benestar, i manifestar una actitud
responsable cap a un mateix.

- Millorar el nivell de les capacitats físiques,

regulant i dosificant la intensitat i la durada de
l’esforç i tenint en compte les possibilitats
pròpies i la seva relació amb la salut.

-Identificar la importància de la prevenció, la

recuperació i les mesures de seguretat en lapràctica
de l’activitat física.

-Incorpora a les seves rutines la cura i

la
higiene del cos.

Millora de les capacitats físiques orientades a la
salut.

- Té interès per millorar les capacitats
físiques.

Prevenció de lesions en l’activitat física.
Escalfament, dosificació de l’esforç i
recuperació.

- Fa escalfaments i en valora la funció
preventiva.

Identificació de les mesures de seguretat en la
pràctica d’educació física relacionades amb
l’entorn. Ús correcte de materials i instal·lacions.

- Fa un ús correcte del material i de les

instal·lacions.

- Participa en la recollida i l’organització

del
material utilitzat a les classes.

- Respecta el temps d'explicació i

d'organització de
les diferents activitats.

BLOC 5. JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables



Aplicació de les habilitats bàsiques en les
situacions de joc.

- Relacionar els conceptes específics de l’educació
física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica
d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives. -
Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat
corporal i la dels altres.
- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats
físiques, esportives i expressives.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des
de la perspectiva del participant com des de
lad’espectador davant les situacions conflictives
sorgides, participar en debats i acceptar les opinions
dels altres.
- Manifestar respecte cap a l’entorn i el medi
natural en els jocs i activitats a l’aire lliure, i
identificar i dur a terme accions dirigides a
preservar-lo.
- Identificar i interioritzar la importància de la
prevenció, la recuperació i les mesures de
seguretat en la pràctica de l’activitat física.
- Extreure i elaborar informació relacionada
ambtemes d’interès de l’etapa i compartir-la,
emprant fonts d’informació determinades i fent ús
de lestecnologies de la informació i la comunicació
com a recurs de suport a l’àrea.
- Demostrar un comportament personal i social
responsable, respectant-se un mateix i els altres
en les activitats físiques i els jocs, acceptant les
normes i regles establertes i actuant amb interès,
iniciativa individual i treball en equip.

- Té interès per millorar la competència
motriu.

Identificació dels valors fonamentals del joc:
l’esforç personal, la relació amb els altres i
l’acceptació del resultat.

- Accepta formar part del grup que li
correspongui i el resultat de les
competicions amb esportivitat.

Acceptació dins l’equip del paper que li correspon
com a jugador i de la necessitat d’intercanvi de
papers perquè tots experimentin diferents
responsabilitats.

- Accepta el paper que li correspon com a
jugador i la necessitat d'intercanvi de
papers per poder experimentar tots per
igual.
- Respecta la diversitat de realitats
corporals i de nivells de competència
motriu entre els infants de la classe.



Descobriment i pràctica d’estratègies bàsiques de
resolució de conflictes.

- Mostra bona disposició per solucionar els
conflictes de manera raonable.

TERCER TRIMESTRE

BLOC 1. IMATGE I PERCEPCIÓ

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

Descobriment i coneixement dels principals
elements orgànics i funcionals relacionats amb el
moviment.

- Resoldre solucions motrius amb diversitat
d’estímuls i condicionants espaciotemporals,
seleccionant i combinant les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes
de forma eficaç.
- Relacionar els conceptes específics de l’educació
física i els introduïts en altres àrees amb la
pràctica d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives.
- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat
corporal i la dels altres, mostrant una actitud
reflexiva i crítica.

- Comprèn l'explicació i descriu els exercicis
fets, utilitzant termes i coneixements que es
desenvolupen en l'àrea de ciències naturals
sobre l'aparell locomotor.



Realització de tasques de coordinació dinàmica
general i segmentària.

- Adapta els desplaçaments a entorns

coneguts
i estables i a diferents tipus

d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant los als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta l’habilitat motriu bàsica de salt a

entorns coneguts i estables i a diferents
tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-la als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Aplica les habilitats motrius de gir a

entorns
coneguts i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, tenint en compte els
tres eixos corporals i els dos sentits,
ajustant-les als paràmetres

espaciotemporals i mantenint l’equilibri
postural.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques

de
manipulació d’objectes a entorns

coneguts i estables i a diferents tipus
d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, aplicant



correctament els gests i utilitzant
preferentment els segments dominants

BLOC 2. HABILITATS MOTRIUS.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

Ajustament dels elements fonamentals en
l’execució de les habilitats motrius bàsiques.

- Resoldre solucions motrius amb diversitat

d’estímuls i condicionants espaciotemporals,
seleccionant i combinant les habilitats motrius
bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes
de forma eficaç.

- Relacionar els conceptes específics de

l’educació
física i els introduïts en altres àrees

amb la pràctica d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat

corporal i la dels altres, mostrant una actitud
reflexiva i crítica.

- Resoldre problemes motors senzills amb oposició i

sense, aplicant principis i regles per resoldre les
situacions motrius, actuant de forma
individual,coordinada i cooperativa i duent a terme
les diferents funcions implícites en jocs i activitats.

- Adapta els desplaçaments a entorns

coneguts i
estables i a diferents tipus

d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-los als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta l’habilitat motriu bàsica de salt a

entorns
coneguts i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-la als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques de

manipulació d’objectes a entorns coneguts
i estables i a diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
aplicant correctament els gests i utilitzant
preferentment els segments dominants.



- Aplica les habilitats motrius de gir a

entorns
coneguts i estables i a diferents

tipus d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, tenint en compte els
tres eixos corporals i els dos sentits,
ajustant-les als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri
postural.

Utilització eficaç de les habilitats motrius
bàsiques en entorns i situacions estables.

- Fa combinacions d’habilitats motrius
bàsiques i s’ajusta a un objectiu i uns
paràmetres espaciotemporals.

Manipulació correcta i destresa en l’ús d’objectes
propis de l’entorn escolar i extraescolar.

- Adapta les habilitats motrius bàsiques de
manipulació d’objectes a entorns coneguts i
estables i a diferents tipus d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
aplicant correctament els gests i utilitzant
preferentment
els segments dominants.

Participació en activitats motrius diverses,
reconeixent, acceptant i respectant les
diferències individuals quant a habilitat.

- Respecta la diversitat de realitats corporals
i de nivells de competència motriu entre els
infants de la classe.

Valoració de l’interès i l’esforç per millorar la
competència motriu.

- Pren consciència de les exigències i valora

l’esforç que comporta l’aprenentatge de
noves habilitats.



- S'interessa i s'esforça per millorar la

competència motriu.

BLOC 4. ACTIVITAT FISICA I SALUT.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans,
d’alimentació, posturals, de relaxació i
d’exercicis saludables, i consolidació d’hàbits
d’higiene corporals.

- Descobrir els efectes de l’exercici físic, la

higiene,
l’alimentació i els hàbits posturals sobre

la salut i el benestar, i manifestar una actitud
responsable cap a un mateix.

- Millorar el nivell de les capacitats físiques,
regulant

i dosificant la intensitat i la durada del’esforç i tenint
en compte les possibilitats pròpies i la seva relació
amb la salut.

-Identificar la importància de la prevenció, la

recuperació i les mesures de seguretat en la
pràctica de l’activitat física.

- Porta una indumentària adequada per a la

realització de l'activitat física.

- Incorpora a les seves rutines la cura i la

higiene del cos.

Millora de les capacitats físiques orientades a la
salut.

- Té interès per millorar les capacitats
físiques.

Prevenció de lesions en l’activitat física.
Escalfament, dosificació de l’esforç i
recuperació.

- Fa escalfaments i en valora la funció
preventiva.

Identificació de les mesures de seguretat en la
pràctica d’educació física relacionades amb
l’entorn. Ús correcte de materials i instal·lacions.

- Fa un ús correcte del material i de les

instal·lacions.

- Participa en la recollida i l’organització del

material utilitzat a les classes.

- Respecta el temps d'explicació i



d'organització de
les diferents activitats.

BLOC 5. JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES.

Continguts de 1r a 3r Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge
avaluables

Reconeixement del joc i de l’esport com a
elements de la realitat social i cultural.

- Relacionar els conceptes específics de
l’educaciófísica i els introduïts en altres àrees amb la
pràctica d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives. - Valorar, acceptar i respectar la
pròpia realitat corporal i la dels altres.
- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats
físiques, esportives i expressives.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des
de la perspectiva del participant com des de
lad’espectador davant les situacions conflictives
sorgides, participar en debats i acceptar les opinions
dels altres.
- Manifestar respecte cap a l’entorn i el medi
natural en els jocs i activitats a l’aire lliure, i
identificar i dur a terme accions dirigides a
preservar-lo.
- Identificar i interioritzar la importància de la
prevenció, la recuperació i les mesures de
seguretat en la pràctica de l’activitat física.
- Extreure i elaborar informació relacionada
ambtemes d’interès de l’etapa i compartir-la,
emprantfonts d’informació determinades i fent ús de

- Coneix els jocs populars de l’entorn i
les diferències, característiques i/o
relacions entre jocs populars, esports i
activitats a la naturalesa.

Coneixement i pràctica de jocs tradicionals
propis de les Illes Balears i de diferents cultures.

- Coneix i practica jocs tradicionals propis
de les IB i de diferents cultures.

Aplicació de les habilitats bàsiques en les
situacions de joc.

- Té interès per millorar la competència
motriu.

Jocs i activitats esportives en el medi natural.
Iniciació als jocs d’orientació. Respecte pel medi
ambient i sensibilització per tenir-ne cura i
mantenir-lo de forma sostenible.

- S'inicia en els jocs d'orientació.

Identificació dels valors fonamentals del joc:
l’esforç personal, la relació amb els altres i
l’acceptació del resultat.

- Accepta formar part del grup que li
correspongui i el resultat de les
competicions amb esportivitat.

Respecte, tolerància i col·laboració amb les
persones que participen en el joc i rebuig dels
comportaments antisocials.

- Reconeix i qualifica negativament les
conductes inadequades que es
produeixen en la pràctica o en els



lestecnologies de la informació i la comunicació com a
recurs de suport a l’àrea.
- Demostrar un comportament personal i social
responsable, respectant-se un mateix i els altres en
les activitats físiques i els jocs, acceptant les normes
i regles establertes i actuant amb interès,
iniciativaindividual i treball en equip.

espectacles esportius

Comprensió, acceptació i compliment de les
normes de joc i actitud responsable en relació
amb les estratègies establertes.

- Exposa les seves idees de forma
coherent, s’expressa de forma correcta
en diferents situacions i respecta les
opinions dels altres.

Acceptació dins l’equip del paper que li correspon
com a jugador i de la necessitat d’intercanvi de
papers perquè tots experimentin diferents
responsabilitats.

- Accepta el paper que li correspon com a
jugador i la necessitat d'intercanvi de
papers per poder experimentar tots per
igual.
- Respecta la diversitat de realitats
corporals i de nivells de competència
motriu entre els infants de la classe.

Descobriment i pràctica d’estratègies bàsiques
de resolució de conflictes.

- Mostra bona disposició per
solucionar els conflictes de manera
raonable.



* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

Durant aquest curs l’àrea d’EF serà impartida per na Antònia Pilar Moll Marti.

L'horari de les sessions d'EF dels diferents grups serà la següent:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10 - 11h 3r

13 – 14 3r

1. Agrupaments.
El nivell de tercer on es desenvolupa la programació està format per un grup de 20 alumnes.

2. L'espai.
Quant a les instal·lacions per a la realització de les classes d’educació física disposem: d ’un gimnàs, un pati exterior amb una pista
poliesportiva i una pista de minibàsquet. També disposem de dos vestuaris.

3. Organització de les sessions.

El grup realitzarà dues sessions setmanals de una hora cadascuna, en les quals es van treballant els diferents continguts del
currículum mitjançant  diferents unitats didàctiques al llarg del curs.

3.1. Tipus d'activitats.

Si el principi d’individualització és important en el marc general de l’ensenyament, en l’educació física el moment evolutiu dels infants,
les seves característiques individuals i els distints nivells de destresa, d’habilitats coordinatives, etc., aquest principi adquireix una



importància capital. Els principis metodològics d'intervenció educativa a l’etapa de Primària son:

- Partir del nivell de desenvolupament de l’alumne/a.

-Identificar els esquemes de coneixement que el nen té i actuar en conseqüència.

- Assegurar la construcció d’aprenentatges significatius.

- Promoure l’activitat de l’alumne.

- Donar a les activitats d’ensenyament- aprenentatge un caràcter lúdic.

- Contribuir al desenvolupament de les capacitats d’aprendre a aprendre de l’alumne que li permet arribar a un

aprenentatge autònom. - Socialització / individualització.

- Globalització dels aprenentatges.

Dins de la programació, aquests principis metodològics es concreten en el següent mètode pedagògic:

Referent a l’organització dels alumnes, a l’hora de desenvolupar les activitats proposades en les diferents UD que composen la
programació: serà variable ja que dependrà de les característiques de cada activitat. Es faran activitats de manera individual, per
parelles, trios, petit grup i gran grup, permetent en tot moment, la socialització e integració de tots els alumnes i la consecució de
l'objectiu de cada activitat.

En quant a les tècniques d’ensenyament que s'emprarà l’ensenyament per indagació, encara que també s'utilitzi la instrucció directa o
reproducció de models.

Les estratègies de pràctica a utilitzar seran sobre tot, les basades en estratègies globals, encara que es recorrerà a estratègies de
pràctica analítics tan sols en casos de màxima complexitat.

Respecte els estils d’ensenyament s'utilitzaran aquells que me permet afavorir el desenvolupament de totes les capacitats dels
alumnes a l’àrea D'educació Física al voltant dels objectius educatius d'aquesta etapa.

Així idò, es proposarà una metodologia activa, partint dels interessos i dels conceptes previs de l’alumnat. El plantejament i la resolució
de problemes que connectin amb els interessos de l’alumnat i amb el objectius que es persegueixen permetrà ampliar el marge de



decisió, seguir el propi ritme de treball, experimentar i triar opcions diverses com a respostes possibles i progressar en el coneixement
de les pròpies possibilitats i limitacions. Així s’intentarà que l’enginy i les habilitats es relacionin amb la motricitat per afrontar-ne les
tasques i per desenvolupar l’autonomia.

El caràcter lúdic i la importància de les relacions i la comunicació entre companys ha de ser el mitjà per atendre la diversitat i la
integració de tot l’alumnat.
En les primeres edats cal fer especial atenció a l’afirmació de la lateralitat. El desenvolupament de la marxa, els salts i dels girs ha de

confluir cap a un control de les habilitats motrius bàsiques,sempre a partir de propostes i formes de joc, amb control del ritme. En

aquestes edats la creativitat en el moviment expressiu és força espontani per la qual cosa és convenient aprofitar-ho. Les activitats més

dirigides es faran servir en aquelles tasques que requereixen respostes precises i ajustades a un model concret.

Es tindrà en compte que el caràcter lúdic no ha de suposar mai una infravaloració de l’esforç ni deixar de banda l’adquisició
d’hàbits de salut. També es treballarà cap el desenvolupament del respecte pels altres, la confiança, l’autoestima i el grau
d’autonomia.

No s’ha de deixar de banda l’orientació cap a la salut i al reconeixement dels efectes beneficiosos de l’activitat física. Per açò s’ha
de donar importància a un bon escalfament com a mecanisme de preparació del cos i per a la prevenció de lesions. Aquest es
practicarà de forma més global en els primers cursos i de forma més específica en els darrers nivells de l’etapa. També es tindrà
en compte l’activitat en el medi natural, com a opció de gaudi i pràctica saludable, sempre que sigui possible.

S’insistirà molt en els diferents nivells d’habilitat i dels resultats.

Es farà servir majoritàriament la comunicació oral en els processos d’ensenyança i d’aprenentatge. Així idò tindrem especial cura amb
com expliquem als nostres alumnes els processos, els resultats,... fent un correcte ús de la terminologia pròpia de l’àrea d’educació
física.

4. Materials i recursos didàctics.

El centre compta amb el següent material esportiu : pilotes de bàsquet, futbol, handbol, tennis i de plàstic de varies mides; raquetes,

matalassos, frisbees, indiaques, paracaigudes, piques, cons, brúixoles, pitralls, cordes... Però degut a la pandemia hi haurà material que

no es farà servir, ja que es fa difícil la seva desinfecció.



Activitats complementàries i extraescolars.
A començament de curs resulta complicat deixar fixades a la programació quines activitats en concret es duran a terme durant
aquest curs acadèmic. Ara bé, s’aprofitaran les que resulten interessants i que complementin el treball curricular de l’àrea.

5. Mesures de reforç i suport.
El caràcter lúdic i la importància de les relacions i la comunicació entre companys ha de ser el mitjà per atendre la diversitat i la
integració de l’alumnat nouvingut. Es treballarà tant individualment com en parella i/o en grup per així anar assumint els diferents
papers i responsabilitats i també afavorir la socialització.

En el cas de fillets amb necessitats específiques es realitzaran les adaptacions i/o suports pertinents de manera que no resti mai
ningú sense una activitat motriu, si la seva particularitat ho permet.

6. Tractament de la lectura.
L’educació física, per si mateixa, té un vast repertori comunicatiu, ja sigui verbal o gestual. Aquesta comunicació es veu enriquida per
les característiques de l’àrea (entorn, materials i jocs), les quals possibiliten que la interacció sigui espontània i amb més expressivitat
que dins l’aula convencional.

El vocabulari específic de l’àrea ajuda a augmentar el bagatge lingüístic dels alumnes. Així com es vagi pujant de curs, s'anirà fent de
cada cop més ús dels textos escrits i/o audiovisuals per a completar la tasca de les sessions pràctiques.

7. Ús de les TIC.
Es pretén fer ús de les noves tecnologies de la informació a les aules i anar utilitzant tot aquell material didàctic adequat a aquestes
eines, així com l’oportunitat de poder posar en pràctica els coneixements que pugui anar adquirint si es programen cursos de formació
que tinguin com a contingut l’aplicació de les TIC a l'àrea d'EF.



S'utilitzaran des de l'inici de l'EP tant per fer valoracions crítiques dels missatges publicitaris com per a reforçar els continguts treballats.

En els cursos superiors també s'utilitzaran per fer activitats de recerca i valoració d'informació, feines individuals...

Es farà ús de la PDI per visualitzar vídeos, realitzar explicacions i activitats concretes, realitzar webquest i cercar informació.

8. Competències.
·Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències
L’educació física ajuda a adquirir els aprenentatges essencials, bàsics, entesos en forma competencial, mitjançant el propi cos i la percepció de

l’entorn, l’acceptació de normes, d’un mateix i d’altres persones, la comunicació verbal i no verbal... Les activitats que afavoreixen aquest

aprenentatges són les que responen a un disseny integrador i transversal juntament amb la resta d’àrees. La coordinació amb els tutors esdevé

bàsica tant per programar activitats conjuntes com també per avaluar-les.

Continguts i activitats especialment destinats a desenvolupar-les.

Competència : 1r Trim. 2n Trim. 3r Trim.

- Comunicació lingüística

Ús correcte dels termes referits al coneixement topològic del cos i a les diferents mesures corporals. X X X

Anàlisi de la informació que conté la il·lustració inicial sobre activitats físiques. X

Descripció oral de les formes en les que són capaços d’equilibrar-se. X

Ús correcte de termes relacionats amb les habilitats físiques de desplaçar-se, saltar i girar. X X

Ús correcte del vocabulari relacionat amb les articulacions i els sentits. X



Ús correcte dels termes referits als aparells d’ed. Física. X X

Definició i ús correcte dels conceptes de “rebotar”, “botar”, “llançar” i “rebre”. X

- C. matemàtica i C. bàsiques en ciències i tecnologia

Continguts i activitats relacionades amb el concepte espaial (a prop/lluny,..) X X

Correcte maneig de les diferents mesures corporals. X X

Manipular aparells per a realitzar activitats físiques X X X

Compteig dels cops que cauen fent equilibris i de les que perden el control de la pilota en els jocs. X

Valoració del coneixement del cos i de les seves capacitats motrius. X X

Comprensió i domini de les formes de comptar dels resultats de diferents esports. X

Adquisició d’hàbits saludables d’alimentació, d’higiene i de cura del cos. X X X

- C. Digital

Realització d’activitats interactives vinculades a la unitat X X X

- C. Aprendre a aprendre

Desenvolupar l’atenció observant imatges X X

Verificació, a través de la pràctica, de com ha de ser una postura correcte. X



Experimentació de les dificultats per mantenir l’equilibri, depenent del punts de recolçament que
utilitzin.

X X

Experimentació de les habilitats de caminar, córrer i saltar. X X X

Desenvolupament del sentiment de competència o eficàcia personal. X X

Comprensió d’allò que pot fer per un mateix i d’allò que es pot fer amb l’ajut dels demés. X X

Adquisició de recursos de cooperació en activitats físiques comuns. X X X

- C. Social i cívica

Valoració de les activitats físiques i de llenguatge corporal per ampliar i millorar les relacions socials. X X

Acceptació de la imatge corporal. X X

Acceptació i respecte de les regles del joc acordades entre tots. X X X

Valoració del treball de cooperació en l’organització i el desenvolupament de les activitats físiques. X

Adquisició de l’hàbit de practicar activitat física de forma regular. X X X

Pràctica d’activitats físiques col·lectives per a l’adquisició de recursos de cooperació. X X X

Utilització de l’activitat física per a facilitar la relació, la integració i el respecte. X X

Valoració positiva del treball en equip, sabent tant guanyar com perdre. X X X

Conservar i tenir cura dels materials. X X X

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.



Desenvolupament de la iniciativa personal i de la creativitat. X

Disposició per afrontar les tasques i els problemes amb responsabilitat. X X

Treball en equip, cooperant i assumint responsabilitats. X

Acceptació de les diferències en la pràctica de l’activitat física, així com de les possibilitats pròpies i
dels altres.

X

Desenvolupament de les actituds crítiques enfront al fenomen del sedentarisme. X

Organització d’activitats físiques lúdiques de forma individual i col·lectiva. X

Participació en les activitats, prenent decisions i comportant-se amb responsabilitat i perseverança. X X

Capacitat de cercar solucions als problemes plantejats i de dur-los a la pràctica. X

- Consciència i expressions culturals.

Valoració del llenguatge corporal i de les formes de comunicació no verbal. X X

Expressió d’idees, sensacions i sentiments emprats com a recurs del cos i el moviment. X X

Valoració del ritme i la música com llenguatges significatius. X X

Valoració de les manifestacions culturals de la motricitat humana (jocs tradicionals, dansa...) X X



9. Procediments d’avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

A l’hora d’avaluar es valorarà el grau d’assoliment de les destreses i habilitats de les competències específiques de l’àrea. Es farà

majoritàriament a través de l’observació directa de proves específiques d’habilitats motrius, jocs que permetin valorar el grau

d’assoliment de les capacitats físiques bàsiques i del nivell de coordinació dinàmica general i específica, l’actitud, l’ús dels materials i dels

espais... L’avaluació serà contínua i cal que atengui a la diversitat. La recuperació dels objectius no assolits es durà a terme mitjançant la

correcció per part

de l’alumnat del que havia estat considerat insuficient o mitjançant el lliurament de les feines no lliurades en el seu moment, o
mitjançant la correcció de les actituds.

A l’hora d’avaluar l’alumnat a la matèria d’EF es tindran en compte els següents aspectes:

A. Hàbits d’higiene 15%

B. Treball d’aula 50%

C. Actitud 35%



ITEMS TRIMESTRALS D’AVALUACIÓ

I : iniciat / AA : amb ajuda / A : assolit
ITEMS EDUCACIÓ FÍSICA 3r curs 21/22

1. Coneix el propi cos I les seves possibilitats de moviment.

2. Té les habilitats motores adequades per a la seva edat.

3. Practica les habilitats físiques, artístiques i expressives de forma creativa i espontània

4. Porta a terme les rutines de l’activitat física i salut treballades.

5. Practica i gaudeix dels jocs i activitats esportives de forma adequada.

6. Mostra interès i participa en les activitats d’aula.



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL: 3r

MESTRA: Maria Rosa Mercadal Franco

ÀREA: LLENGUA CASTELLANA

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els diferents contextos de l'activitat social i cultural i

analitzar-los amb sentit crític.

2. Conèixer, respectar i valorar la realitat plurilingüe de l'Estat espanyol i de l'espanyol d'Amèrica com un patrimoni cultural comú,

valorant-la com un fer enriquidor.

3. Fer ús de la llengua en diverses situacions de comunicació i utilitzar-la de manera adequada en l'activitat social i cultural, aplicant

les regles bàsiques de comunicació i adoptant una actitud respectuosa i de cooperació, per prendre consciència dels propis

sentiments i idees i per controlar la pròpia conducta.

4. Utilitzar les diverses classes d'escrits amb curiositat i interès mitjançant els quals es produeix la comunicació amb les institucions

públiques o privades, en situacions relacionades amb l'escola i la seva activitat.

5. Empra els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i la comunicació amb esperit crític i emprenedor, per

obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents i com a instrument de treball i aprenentatge.

6. Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua eficaçment, amb iniciativa personal, responsabilitat i esforç tant per cercar, recollir i

processar informació, com per escriure textos propis de l'àmbit acadèmic.

7. Llegir diferents tipus de textos adaptats  a l'edat per aprendre i informar-se, amb fluïdesa i entonació adequades, i com a mitjà

per ampliar el vocabulari i fixar l'ortografia.



8. Utilitzar la llengua com a font de plaer i  d'enriquiment personal i  apropar-se a les obres de la tradició literària,  escrites en

espanyol, d'autors del nostre país o de països americans de llengua castellana, per desenvolupar hàbits de lectura.

9. Comprendre  textos  literaris  de  gèneres  diversos  adequats  en  quant  a  temàtica  i  complexitat,  així  com  iniciar-se  en  els

coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari.

10.Produir textos personals creatius i d'iniciativa personal amb intenció literària.

11.Emprar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per escriure i parlar de manera adequada, coherent i

correcta amb confiança en si mateix i per comprendre textos orals i escrits.

12.Reflexionar sobre els diferents usos socials de les llengües per evitar els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i

prejudicis classistes, racistes, sexistes i de tot tipus.

13.Posar en pràctica hàbits i estratègies d'aprenentatge mitjançant l'estudi, el treball individual i d'equip amb esforç i responsabilitat.

CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES

La  contribució  de  les  àrees  lingüístiques  al  desenvolupament  de  la  consciència  i  expressions  culturals  està  definida  pel  fet  de

reconèixer les llengües com a elements culturals de primer ordre, i la lectura, la comprensió i la valoració de les obres literàries prenen

part necessària en aquest desenvolupament. Des de les àrees de llengües es promou una actitud positiva en relació amb la comprensió

de diferents expressions culturals, el respecte per les opinions, els valors, les idees i les creences dels altres, així com l’interès per

conèixer les diferents expressions culturals i la valoració de la seva importància dins la societat actual.

La  concepció  del  currículum d’aquesta  àrea,  que posa l’èmfasi  en  l’ús  social  de  la  llengua en diferents  contextos  comunicatius,

evidencia  la  contribució  directa  que fa  al  desenvolupament  de  tots  els  aspectes  que  conformen la  competència  en  comunicació



lingüística.

Cal també destacar que les estratègies que constitueixen la competència en comunicació lingüística s’adquireixen des d’una llengua

determinada, però no es refereixen exclusivament a saber emprar aquesta llengua, sinó a l’ús del llenguatge en general. Aquesta

característica de l’aprenentatge lingüístic té una gran importància, ja que els aprenentatges d’una llengua s’apliquen a l’aprenentatge

d’altres; aquests coneixements contribueixen, per tant, a augmentar la competència sobre l’ús del llenguatge en general.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

LLEGENDA

• Competència en comunicació lingüística: CL

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: CMCT

• Competència digital: CD

• Aprendre a aprendre: AA

• Competències socials i cíviques: CSC

• Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE

• Consciència i expressions culturals: CEC



● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

1R TRIMESTRE

Bloc 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Situacions de comunicació,
espontànies o dirigides, 
utilitzant un discurs ordenat i
coherent.

1. Participar en situacions de 
comunicació, dirigides o 
espontànies, respectant les 
normes de la comunicació: 
respectar el torn de paraula, 
organitzar el discurs, escoltar i
incorporar les intervencions 
dels altres.

1.1- Empra la llengua oral 
amb distintes  finalitats 
(acadèmica, social i lúdica) i 
com a forma de comunicació
i d'expressió personal 
(sentiment, emocions,...) a 
distints àmbits.

CL,CSC

- Comprensió i expressió de 
missatges verbals i no 
verbals.

2. Integrar i reconèixer la 
informació verbal i no verbal 
dels discursos orals.

2.1- Empra conscientment 
recursos lingüístics i no 
lingüístics per comunicar-se 
en les interaccions orals.

CL,CSC

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.2- Expressa  les seves 
pròpies idees 
comprensiblement.

- Expressió i producció de 
textos orals segons la seva 
tipologia; narratius i 

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 

3.4- Participa activament i de
forma constructiva a les 
feines de l'aula.

CL,AA



descriptius.

- Creació de textos literaris 
en prosa, valorant la 
creativitat: contes, 
endevinalles.

situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

5. Ampliar el vocabulari per 
aconseguir una expressió 
precisa. 

5.1- Utilitza un vocabulari 
adequat a la seva edat i 
expressions adequades per 
a les diferents funcions del 
llenguatge.

CL,CEC

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 
de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

9.3- Organitza i planifica el 
discurs adequant-se a la 
situació de comunicació i a 
les diferents necessitats 
comunicatives (narrar, 
descriure, informar-se, 
dialogar) utilitzant els 
recursos lingüístics 
pertinents.

- Comprensió de textos 
orals segons la seva 
tipologia: narratius i 
descriptius. Sentit global del 
text. Idees principals. 
Ampliació del vocabulari.

4. Comprendre missatges 
orals.

4.2- Comprèn la informació 
general en textos orals d'ús 
habitual.

4.3- Interpreta el sentit 
d'elements bàsics del text 
necessaris per la 
comprensió global (lèxic, 
locucions)

CL

5. Ampliar el vocabulari per 
aconseguir una expressió 
precisa. 

5.2- Diferencia pel context el
significat de 
correspondències fonema-
grafia idèntiques 
(polisèmiques).



6. Comprendre el sentit global 
dels textos orals i identificar-ne
les idees principals.

6.1- Identifica el tema del 
text.

6.2- És capaç d'obtenir les 
principals idees d'un text.

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 
de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

9.2- Recorda algunes idees 
bàsiques d'un text escoltant i
les expressa oralment en 
resposta a preguntes 
directes.

- Audició i reproducció de 
texts breus, senzills i que 
estimulin l'interès de l'infant.

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.4- Participa activament i de
forma constructiva a les 
feines de l'aula.

CL

4. Comprendre missatges 
orals.

4.1- Mostra una actitud 
d'escolta activa.

7. Memoritzar i reproduir 
textos breus i senzills propers 
als seus gustos i interessos, 
utlitzant amb correcció i 
creativitat les distintes 
estratègies de comunicació 
oral que ha estudiat.

7.1- Reprodueix de memòria
breus textos literaris o no 
literaris propers als seus 
gustos i interessos, utilitzant 
la correcció i creativitat de 
les distintes estratègies de 
comunicació oral que han 
estudiat.

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 

9.1- Reprodueix 
comprensiblement textos 
orals senzills i breus imitant 



de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

models.

- Estratègies per utilitzar el 
llenguatge oral com a 
instrument de comunicació i 
aprenentatge: escoltar, 
demanar. Comentari oral.

8. Comprendre textos orals. 8.1- Actua en resposta a les 
ordres o instruccions 
donades per a dur a terme 
les activitats diverses.

8.3- Utilitza la informació 
recollida per dur a terme 
diverses activitats en 
situacions d'aprenentatge 
individual o col·lectiu.

CL,CSC

Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

- Comprensió de textos 
llegits en veu alta i en 
silenci.

- Audició de diferents tipus 
de textos.

2. Comprendre distints tipus 
de text adaptats a l'edat i 
utilitzant la lectura com a mitjà 
per ampliar el vocabulari.

2.1- Entén el missatge, de 
manera global, i identifica les
idees principals dels textos 
llegits a partir de la lectura 
d'un text en veu alta.

CL,CSC,CEC

- Comprensió de textos 
segons la seva tipologia.

2. Comprendre distints tipus 
de text adaptats a l'edat i 
utilitzant la lectura com a mitjà 
per ampliar el vocabulari.

2.2- Mostra comprensió, 
amb cert grau de detall, de 
diferents tipus de textos no 
literaris (narratius i 
descriptius) i de textos de la 
vida quotidiana.

CL,CSC,CEC

- Estratègies per a la 3. Llegir en silenci diferents 3.2- Realitza lectures en AA,CL,CSC



comprensió lectora de 
textos: títol, il·lustracions, 
relectura, anticipació 
d'hipòtesis i comprovació, 
tipus de texts.

textos. silenci resumint amb 
brevetat els textos llegits.

5. Utilitzar estratègies per 
comprendre textos de diversa 
índole.

5.1- Interpreta el valor del 
títol i les il·lustracions.

7. Concentrar-se a entendre i 
interpretar el significat dels 
textos llegits.

7.1- Estableix relacions entre
les il·lustracions i els 
continguts dels textos, 
planteja hipòtesis, realitza 
prediccions i identifica a la 
lectura el tipus de text.

- Gust per la lectura. Hàbit 
lector. Lectura de diferents 
tipus de textos com a font 
de plaer i diversió.

6. Llegir per pròpia iniciativa 
diferents tipus de text.

6.1- Té programat un temps 
setmanal per llegir diferents 
textos.

CL,CSC,CEC

- Identificació dels 
missatges i valors 
transmesos pel text. 

5. Utilitzar estratègies per 
comprendre textos de diversa 
índole.

5.2- Activa els coneixements
previs ajudant-se d'ells per 
comprendre un text.

CL,CSC

- Selecció de llibres segons 
el gust personal.

9. Dur a terme el pla de lectura
que doni resposta a una 
planificació sistemàtica de 
millora de l'eficàcia lectora i 
fomenti el gust per la lectura.

9.3- Selecciona lectures amb
criteri personal i expressa el 
gust per la lectura com a font
d'entreteniment manifestant 
la seva opinió sobre els 
textos llegits.

AA,CL,CSC,SIEE



Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

- Cohesió del text: enllaços i
puntuació.

- Ordre i presentació.

2. Aplicar les fases del procés 
d'escriptura en la producció de
textos escrits de distinta 
índole: revisió i reescriptura, 
redactant els textos amb 
claredat, revisant-los per 
millorar-los.

2.2- Aplica correctament els 
signes de puntuació i les 
normes ortogràfiques.

CL

4. Cercar una millora 
progressiva en l'ús de la 
llengua, explorant camins que 
desenvolupin la creativitat.

4.1- Posa interès i s'esforça 
per escriure correctament de
forma personal.

2. Aplicar les fases del procés 
d'escriptura en la producció de
textos escrits de distinta 
índole: revisió i reescriptura, 
redactant els textos amb 
claredat, revisant-los per 
millorar-los.

2.2- Aplica correctament els 
signes de puntuació i les 
normes ortogràfiques.

2.3- Reprodueix textos 
dictats amb correcció.

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Reconeixement de les 
distintes classes de 

1. Aplicar els coneixements 
bàsics sobre l'estructura de la 

1.1- Coneix i reconeix 
algunes de les categories 

CL



paraules (nom, verb I  
adjectiu).

- Classes de noms: comuns,
propis..

llengua, la gramàtica 
(categories gramaticals), el 
vocabulari (formació i significat
de les paraules i camps 
semàntics), així com les regles
d'ortografia per afavorir una 
comunicació més eficaç.

gramaticals per la seva 
funció a la llengua: presentar
el nom, expressar 
característiques del nom, 
expressar accions o estats. 

- Ús eficaç del diccionari per
l'ampliació de vocabulari i 
com consulta ortogràfica i 
gramatical.

3. Sistematitzar l'adquisició de 
vocabulari a través dels textos.

3.1- Coneix l'estructura del 
diccionari i l'usa per cercar el
significat de qualsevol 
paraula.

CL

- Ortografia: utilització de les
regles bàsiques d'ortografia 
Signes de puntuació.

3. Sistematitzar l'adquisició de 
vocabulari a través dels textos.

3.2- Coneix les normes 
ortogràfiques i les aplica a 
les seves produccions 
escrites.

CL

4. Desenvolupar estratègies 
per millorar la comprensió oral 
i l'escrita a través del 
coneixement de la llengua.

4.3- Usa amb correcció els 
signes de puntuació.

Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Lectura guiada de textos 
narratius de tradició oral, 
literatura infantil, 
adaptacions d'obres 

2. Integrar la lectura 
expressiva i la comprensió i la 
interpretació de textos literaris 
narratius en la pràctica 

2.1- Realitza lectures 
guiades de textos narratius 
de tradició oral, literatura 
infantil, adaptacions d'obres 

CL,CSC,CEC



clàssiques i literatura actual. escolar, reconeixent i 
interpretant alguns recursos 
del llenguatge literari (jocs de 
paraules).

clàssiques i literatura actual.

2N TRIMESTRE

Bloc 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Situacions de comunicació,
espontànies o dirigides, 
utilitzant un discurs ordenat i
coherent.

1. Participar en situacions de 
comunicació, dirigides o 
espontànies, respectant les 
normes de la comunicació: 
respectar el torn de paraula, 
organitzar el discurs, escoltar i 
incorporar les intervencions 
dels altres.

1.1- Empra la llengua oral 
amb distintes  finalitats 
(acadèmica, social i lúdica) i 
com a forma de comunicació
i d'expressió personal 
(sentiment, emocions,...) a 
distints àmbits.

CL,CSC

- Comprensió i expressió de 
missatges verbals i no 
verbals.

2. Integrar i reconèixer la 
informació verbal i no verbal 
dels discursos orals.

2.1- Empra conscientment 
recursos lingüístics i no 
lingüístics per comunicar-se 
en les interaccions orals.

CL,CSC

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.2- Expressa  les seves 
pròpies idees 
comprensiblement.



3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.1- S'expressa amb una 
pronunciació i una dicció 
correctes: articulació, ritme, 
entonació i volum.

3.3- Participa activament a la
conversa contestant 
preguntes.

- Expressió i producció de 
textos orals segons la seva 
tipologia.

- Creació de textos literaris 
en prosa, valorant la 
creativitat: contes, 
endevinalles.

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.4- Participa activament i de
forma constructiva a les 
feines de l'aula.

CL,AA,CEC

5. Ampliar el vocabulari per 
aconseguir una expressió 
precisa. 

5.1- Utilitza un vocabulari 
adequat a la seva edat i 
expressions adequades per 
a les diferents funcions del 
llenguatge.

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 
de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

9.3- Organitza i planifica el 
discurs adequant-se a la 
situació de comunicació i a 
les diferents necessitats 
comunicatives (narrar, 
descriure, informar-se, 
dialogar) utilitzant els 
recursos lingüístics 
pertinents.

- Comprensió de textos orals
segons la seva tipologia: 
narratius i descriptius. Sentit

4. Comprendre missatges 
orals.

4.2- Comprèn la informació 
general en textos orals d'ús 
habitual.

CL



global del text. Idees 
principals. Ampliació del 
vocabulari.

4.3- Interpreta el sentit 
d'elements bàsics del text 
necessaris per la 
comprensió global (lèxic, 
locucions)

5. Ampliar el vocabulari per 
aconseguir una expressió 
precisa. 

5.2- Diferencia pel context el
significat de 
correspondències fonema-
grafia idèntiques 
(polisèmiques).

6. Comprendre el sentit global 
dels textos orals i identificar-ne
les idees principals.

6.1- Identifica el tema del 
text.

6.2- És capaç d'obtenir les 
principals idees d'un text.

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 
de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

9.2- Recorda algunes idees 
bàsiques d'un text escoltat i 
les expressa oralment en 
resposta a preguntes 
directes.

- Audició i reproducció de 
texts breus, senzills i que 
estimulin l'interès de l'infant.

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.4- Participa activament i de
forma constructiva a les 
feines de l'aula.

CL,CSC

4. Comprendre missatges 
orals.

4.1- Mostra una actitud 
d'escolta activa.

7. Memoritzar i reproduir textos 7.1- Reprodueix de memòria



breus i senzills propers als 
seus gustos i interessos, 
utilitzant amb correcció i 
creativitat les distintes 
estratègies de comunicació 
oral que ha estudiat.

breus textos literaris o no 
literaris propers als seus 
gustos i interessos, utilitzant 
la correcció i creativitat de 
les distintes estratègies de 
comunicació oral que han 
estudiat.

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 
de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

9.1- Reprodueix 
comprensiblement textos 
orals senzills i breus imitant 
models.

– Estratègies per 
utilitzar el llenguatge 
oral com a instrument
de comunicació i 
aprenentatge: 
escoltar, demanar. 
Comentari oral.

8. Comprendre textos orals 
segons la tipologia: narratius i 
descriptius.

8.1- Actua en resposta a les 
ordres o instruccions 
donades per a dur a terme 
les activitats diverses.

8.3- Utilitza la informació 
recollida per dur a terme 
diverses activitats en 
situacions d'aprenentatge 
individual o col·lectiu.

CL,AA

Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Recursos gràfics a la 
comunicació escrita. 

1. Llegir en veu alta diferents 
textos, amb fluïdesa i 

1.1- Llegeix en veu alta 
diferents tipus de textos 

CL,CEC



Consolidació del sistema de 
lecto-escriptura.

- Lectura de distints tipus de 
textos: descriptius, 
expositius i literaris.

entonació adequada.

3. Llegir en silenci diferents 
textos.

apropiats a la seva edat amb
velocitat, fluïdesa i entonació
adequada.

3.1- Llegeix en silenci amb la
velocitat adequada textos de
diferent complexitat.

- Comprensió de textos 
llegits en veu alta i en 
silenci.

- Audició de diferents tipus 
de textos.

2. Comprendre distints tipus de
text adaptats a l'edat i utilitzant
la lectura com a mitjà per 
ampliar el vocabulari.

2.1- Entén el missatge, de 
manera global, i identifica les
idees principals dels textos 
llegits a partir de la lectura 
d'un text en veu alta.

CL,CEC

- Comprensió de textos 
segons la seva tipologia.

2. Comprendre distints tipus de
text adaptats a l'edat i utilitzant
la lectura com a mitjà per 
ampliar el vocabulari.

2.2- Mostra comprensió, 
amb cert grau de detall, de 
diferents tipus de textos no 
literaris (narratius i 
descriptius) i de textos de la 
vida quotidiana.

CL

- Estratègies per a la 
comprensió lectora de 
textos: títol, il·lustracions, 
capítols, relectura, 
anticipació d'hipòtesis i 
comprovació, tipus de texts, 
context, diccionari, sentit 
global del text, idees 
principals.

3. Llegir en silenci diferents 
textos.

3.2- Realitza lectures en 
silenci resumint amb 
brevetat els textos llegits.

CL

5. Utilitzar estratègies per 
comprendre textos de diversa 
índole.

5.1- Interpreta el valor del 
títol i les il·lustracions.

7. Concentrar-se a entendre i 
interpretar el significat dels 
textos llegits.

7.1- Estableix relacions entre
les il·lustracions i els 
continguts dels textos, 
planteja hipòtesis, realitza 
prediccions i identifica a la 



lectura el tipus de text i la 
intenció.

- Gust per la lectura. Hàbit 
lector. Lectura de diferents 
tipus de textos com a font de
plaer i diversió.

6. Llegir per pròpia iniciativa 
diferents tipus de text.

6.1- Té programat un temps 
setmanal per llegir diferents 
textos.

6.2- Llegeix voluntàriament 
textos proposats pel mestre 
o la mestra.

CL,CSC,SIEE

- Identificació dels missatges
i valors transmesos pel text. 

5. Utilitzar estratègies per 
comprendre textos de diversa 
índole.

5.2- Activa els coneixements
previs ajudant-se d'ells per 
comprendre un text.

CL,CSC,CEC,SIEE

- Selecció de llibres segons 
el gust personal.

9. Dur a terme el pla de lectura
que doni resposta a una 
planificació sistemàtica de 
millora de l'eficàcia lectora i 
fomenti el gust per la lectura.

9.3- Selecciona lectures amb
criteri personal i expressa el 
gust per la lectura com a font
d'entreteniment manifestant 
la seva opinió sobre els 
textos llegits.

CL,SIEE

- Pla lector. 9. Dur a terme el pla de lectura
que doni resposta a una 
planificació sistemàtica de 
millora de l'eficàcia lectora i 
fomenti el gust per la lectura.

9.2- Exposa els arguments 
de lectures realitzades 
donant conta d'algunes 
referències bibliogràfiques: 
autor, editorial, gènere, 
il·lustracions...

CL,CEC,SIEE

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Producció de textos per a 1. Produir textos respectant-ne 1.3- Escriu diferents tipus de CL,SIEE,AA



comunicar coneixements, 
experiències i necessitats: 
narracions, descripcions i 
diàlegs.

l'estructura, aplicant les regles 
ortogràfiques i cuidant la 
cal·ligrafia, l'ordre i la 
presentació.

textos encaminats a 
desenvolupar la seva 
capacitat creativa en 
l'escriptura.

- Cohesió del text: enllaços i 
puntuació.

- Ordre i presentació.

2. Aplicar les fases del procés 
d'escriptura en la producció de 
textos escrits de distinta 
índole: revisió i reescriptura, 
redactant els textos amb 
claredat, revisant-los per 
millorar-los.

2.2- Aplica correctament els 
signes de puntuació i les 
normes ortogràfiques.

CL

4. Cercar una millora 
progressiva en l'ús de la 
llengua, explorant camins que 
desenvolupin la creativitat.

4.1- Posa interès i s'esforça 
per escriure correctament de
forma personal.

- Aplicació de les normes 
ortogràfiques i signes de 
puntuació (punt, coma, dos 
punts, ratlla, signes 
d'entonació).

1. Produir textos respectant-ne
l'estructura, aplicant les regles 
ortogràfiques i cuidant la 
cal·ligrafia, l'ordre i la 
presentació.

1.2- Escriu textos usant el 
registre adequat, organitzant
les idees amb claredat i 
respectant les normes 
gramaticals i ortogràfiques.

CL

2. Aplicar les fases del procés 
d'escriptura en la producció de 
textos escrits de distinta 
índole: revisió i reescriptura, 
redactant els textos amb 
claredat, revisant-los per 
millorar-los.

2.2- Aplica correctament els 
signes de puntuació i les 
normes ortogràfiques.



Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Reconeixement de les 
distintes classes de paraules
(nom, verb, adjectiu ).

- Classes de noms: comuns,
propis.

1. Aplicar els coneixements 
bàsics sobre l'estructura de la 
llengua, la gramàtica 
(categories gramaticals), el 
vocabulari (formació i significat
de les paraules i camps 
semàntics), així com les regles
d'ortografia per afavorir una 
comunicació més eficaç.

1.1- Coneix i reconeix 
algunes de les categories 
gramaticals per la seva 
funció a la llengua: presentar
el nom, expressar 
característiques del nom, 
expressar accions o estats, 
enllaçar o relacionar 
paraules o oracions, etc.

CL

- La síl·laba.

- Vocabulari: sinònims i 
antònims, paraules 
derivades. 

2. Desenvolupar les destreses 
i competències lingüístiques a 
través de l'ús de la llengua.

2.1- Coneix, reconeix i 
empra sinònims i antònims.

2.2- Reconeix prefixos i 
sufixos i és capaç de crear 
paraules derivades.

CL

- Ús eficaç del diccionari per
l'ampliació de vocabulari i 
com consulta ortogràfica i 
gramatical.

3. Sistematitzar l'adquisició de 
vocabulari a través dels textos.

3.1- Coneix l'estructura del 
diccionari i l'usa per cercar el
significat de qualsevol 
paraula.

CL

- Ortografia: utilització de les
regles bàsiques d'ortografia. 
Signes de puntuació.

3. Sistematitzar l'adquisició de 
vocabulari a través dels textos.

3.2- Coneix les normes 
ortogràfiques i les aplica a 
les seves produccions 
escrites.

CL

4. Desenvolupar estratègies 
per millorar la comprensió oral 

4.3- Usa amb correcció els 
signes de puntuació.



i l'escrita a través del 
coneixement de la llengua.

5. Utilitzar programes 
educatius digitals per fer 
tasques i avançar en 
l'aprenentatge.

5.1- Utilitza distints 
programes educatius digitals
com ajuda i reforç de 
l'aprenentatge.

Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement dels contes 
tradicionals: contes 
meravellosos, contes de 
fórmules, d'animals...

- Valoració dels textos 
literaris com a vehicle de 
comunicació i com a font de 
coneixement d'altres mons, 
temps i cultures i com a goig
personal.

1. Apreciar el valor dels textos 
literaris, emprar la lectura com 
a font d'entreteniment i 
informació, i considerar-la com 
un mitjà d'aprenentatge i 
d'enriquiment personal de 
màxima importància.

1.1- Reconeix i valora les 
característiques fonamentals
dels textos literaris narratius,
poètics i dramàtics.

CL,CEC,SIEE

- Lectura guiada de textos 
narratius de tradició oral, 
literatura infantil, 
adaptacions d'obres 
clàssiques i literatura actual.

2. Integrar la lectura 
expressiva i la comprensió i la 
interpretació de textos literaris 
narratius en la pràctica escolar,
reconeixent i interpretant 
alguns recursos del llenguatge 
literari (jocs de paraules).

2.1- Realitza lectures 
guiades de textos narratius 
de tradició oral, literatura 
infantil, adaptacions d'obres 
clàssiques i literatura actual.

CL,CEC,SIEE



3R TRIMESTRE

Bloc 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Situacions de comunicació,
espontànies o dirigides, 
utilitzant un discurs ordenat i
coherent.

1. Participar en situacions de 
comunicació, dirigides o 
espontànies, respectant les 
normes de la comunicació: 
respectar el torn de paraula, 
organitzar el discurs, escoltar i 
incorporar les intervencions 
dels altres.

1.1- Empra la llengua oral 
amb distintes  finalitats 
(acadèmica, social i lúdica) i 
com a forma de comunicació
i d'expressió personal 
(sentiment, emocions,...) a 
distints àmbits.

1.2- Transmet les idees amb 
claredat, coherència i 
correcció.

CL,AA

- Comprensió i expressió de 
missatges verbals i no 
verbals.

2. Integrar i reconèixer la 
informació verbal i no verbal 
dels discursos orals.

2.1- Empra conscientment 
recursos lingüístics i no 
lingüístics per comunicar-se 
en les interaccions orals.

CL

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.2- Expressa  les seves 
pròpies idees 
comprensiblement.

- Estratègies i normes per 
l'intercanvi comunicatiu: 
participació, exposició clara; 
escolta; respectar el torn de 

1. Participar en situacions de 
comunicació, dirigides o 
espontànies, respectant les 
normes de la comunicació: 

1.3- Escolta atentament les 
intervencions dels companys
i segueix les estratègies i 
normes per l'intercanvi 

CL,AA



paraula; entonació 
adequada; respecte pels 
sentiments, experiències, 
idees, opinions i 
coneixement dels altres.

respectar el torn de paraula, 
organitzar el discurs, escoltar i 
incorporar les intervencions 
dels altres.

comunicatiu mostrant 
respecte i consideració per 
les idees, sentiments i 
emocions dels altres.

1.4- Aplica les normes socio-
comunicatives: escolta 
activa, espera de torns, 
participació respectuosa, 
adequació  a la intervenció 
de l'interlocutor i certes 
normes de cortesia.

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.1- S'expressa amb una 
pronunciació i una dicció 
correctes: articulació, ritme, 
entonació i volum.

3.3- Participa activament a la
conversa contestant 
preguntes.

- Expressió i producció de 
textos orals segons la seva 
tipologia; narratius i 
descriptius.

- Creació de textos literaris 
en prosa, valorant la 
creativitat: contes, 
endevinalles.

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.4- Participa activament i de
forma constructiva a les 
feines de l'aula.

CL,CSC,CEC

5. Ampliar el vocabulari per 
aconseguir una expressió 
precisa. 

5.1- Utilitza un vocabulari 
adequat a la seva edat i 
expressions adequades per 
a les diferents funcions del 
llenguatge.



9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 
de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

9.3- Organitza i planifica el 
discurs adequant-se a la 
situació de comunicació i a 
les diferents necessitats 
comunicatives (narrar, 
descriure, informar-se, 
dialogar) utilitzant els 
recursos lingüístics 
pertinents.

- Comprensió de textos orals
segons la seva tipologia: 
narratius i descriptius. Sentit 
global del text. Idees 
principals. Ampliació del 
vocabulari.

4. Comprendre missatges 
orals.

4.2- Comprèn la informació 
general en textos orals d'ús 
habitual.

4.3- Interpreta el sentit 
d'elements bàsics del text 
necessaris per la 
comprensió global (lèxic, 
locucions)

CL,CEC,SIEE

5. Ampliar el vocabulari per 
aconseguir una expressió 
precisa. 

5.2- Diferencia pel context el 
significat de 
correspondències fonema-
grafia idèntiques 
(polisèmiques).

6. Comprendre el sentit global 
dels textos orals i identificar-ne
les idees principals.

6.1- Identifica el tema del 
text.

6.2- És capaç d'obtenir les 
principals idees d'un text.

8. Comprendre textos orals 
segons la tipologia: narratius i 
descriptius.

8.2- Respon de forma 
correcta a preguntes 
concernents a la comprensió



literal, interpretativa i crítica 
del text, i infereix al sentit 
d'elements no explícits als 
textos orals.

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 
de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

9.2- Recorda algunes idees 
bàsiques d'un text escoltant i
les expressa oralment en 
resposta a preguntes 
directes.

- Audició i reproducció de 
texts breus, senzills i que 
estimulin l'interès de l'infant.

3. Expressar-se de forma oral 
per satisfer necessitats de 
comunicació en diferents 
situacions amb vocabulari 
precís i estructura coherent.

3.4- Participa activament i de
forma constructiva a les 
feines de l'aula.

CL,CEC,SIEE

4. Comprendre missatges 
orals.

4.1- Mostra una actitud 
d'escolta activa.

7. Memoritzar i reproduir textos
breus i senzills propers als 
seus gustos i interessos, 
utilitzant amb correcció i 
creativitat les distintes 
estratègies de comunicació 
oral que ha estudiat.

7.1- Reprodueix de memòria 
breus textos literaris o no 
literaris propers als seus 
gustos i interessos, utilitzant 
la correcció i creativitat de 
les distintes estratègies de 
comunicació oral que han 
estudiat.

9. Produir textos orals breus i 
senzills dels gèneres més 
habituals, relacionant-los 
directament amb les activitats 

9.1- Reprodueix 
comprensiblement textos 
orals senzills i breus imitant 
models.



de l'aula, imitant models: 
narratius i descriptius.

- Estratègies per utilitzar el 
llenguatge oral com a 
instrument de comunicació i 
aprenentatge: escoltar, 
demanar. Comentari oral.

8. Comprendre textos orals 
segons la tipologia: narratius i 
descriptius.

8.1- Actua en resposta a les 
ordres o instruccions 
donades per a dur a terme 
les activitats diverses.

8.3- Utilitza la informació 
recollida per dur a terme 
diverses activitats en 
situacions d'aprenentatge 
individual o col·lectiu.

CL,CEC,AA

10. Utilitzar de forma efectiva 
el llenguatge oral per 
comunicar-se i aprendre 
essent capaç d'escoltar 
activament, demanar i tornar a 
demanar i expressar oralment 
amb claredat l'opinió personal, 
d'acord amb l'edat.

10.1- Utilitza de forma 
efectiva el llenguatge oral 
per comunicar-se i aprendre 
escoltant activament.

Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Recursos gràfics a la 
comunicació escrita. 
Consolidació del sistema de 
lecto-escriptura.

- Lectura de distints tipus de 

1. Llegir en veu alta diferents 
textos, amb fluïdesa i 
entonació adequada.

1.1- Llegeix en veu alta 
diferents tipus de textos 
apropiats a la seva edat amb
velocitat, fluïdesa i entonació
adequada.

CL



textos: descriptius, 
expositius i literaris.

3. Llegir en silenci diferents 
textos.

3.1- Llegeix en silenci amb la
velocitat adequada textos de
diferent complexitat.

- Comprensió de textos 
llegits en veu alta i en 
silenci.

- Audició de diferents tipus 
de textos.

2. Comprendre distints tipus de
text adaptats a l'edat i utilitzant
la lectura com a mitjà per 
ampliar el vocabulari.

2.1- Entén el missatge, de 
manera global, i identifica les
idees principals dels textos 
llegits a partir de la lectura 
d'un text en veu alta.

CL,CEC

- Comprensió de textos 
segons la seva tipologia.

2. Comprendre distints tipus de
text adaptats a l'edat i utilitzant
la lectura com a mitjà per 
ampliar el vocabulari.

2.2- Mostra comprensió, 
amb cert grau de detall, de 
diferents tipus de textos no 
literaris (narratius i 
descriptius) i de textos de la 
vida quotidiana.

CL,CEC

- Estratègies per a la 
comprensió lectora de 
textos: títol, il·lustracions, 
capítols, relectura, 
anticipació d'hipòtesis i 
comprovació, tipus de texts, 
context, diccionari, sentit 
global del text, idees 
principals, resum.

3. Llegir en silenci diferents 
textos.

3.2- Realitza lectures en 
silenci resumint amb 
brevetat els textos llegits.

CL

5. Utilitzar estratègies per 
comprendre textos de diversa 
índole.

5.1- Interpreta el valor del 
títol i les il·lustracions.

7. Concentrar-se a entendre i 
interpretar el significat dels 
textos llegits.

7.1- Estableix relacions entre
les il·lustracions i els 
continguts dels textos, 
planteja hipòtesis, realitza 
prediccions i identifica a la 
lectura el tipus de text i la 
intenció.

- Gust per la lectura. Hàbit 6. Llegir per pròpia iniciativa 6.1- Té programat un temps CL,CEC,SIEE,AA



lector. Lectura de diferents 
tipus de textos com a font de
plaer i diversió.

diferents tipus de text. setmanal per llegir diferents 
textos.

6.2- Llegeix voluntàriament 
textos proposats pel mestre 
o la mestra.

- Identificació dels missatges
i valors transmesos pel text. 

5. Utilitzar estratègies per 
comprendre textos de diversa 
índole.

5.2- Activa els coneixements
previs ajudant-se d'ells per 
comprendre un text.

AA,SIEE,CSC

- Selecció de llibres segons 
el gust personal.

9. Dur a terme el pla de lectura
que doni resposta a una 
planificació sistemàtica de 
millora de l'eficàcia lectora i 
fomenti el gust per la lectura.

9.3- Selecciona lectures amb
criteri personal i expressa el 
gust per la lectura com a font
d'entreteniment manifestant 
la seva opinió sobre els 
textos llegits.

AA,SIEE,CSC

- Pla lector. 9. Dur a terme el pla de lectura
que doni resposta a una 
planificació sistemàtica de 
millora de l'eficàcia lectora i 
fomenti el gust per la lectura.

9.2- Exposa els arguments 
de lectures realitzades 
donant conta d'algunes 
referències bibliogràfiques: 
autor, editorial, génere, 
il·lustracions...

AA,SIEE,CSC

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Producció de textos per a 
comunicar coneixements, 
experiències i necessitats: 
narracions, descripcions i 

1. Produir textos respectant-ne
l'estructura, aplicant les regles 
ortogràfiques i cuidant la 
cal·ligrafia, l'ordre i la 

1.1- Escriu en diferents 
suports, textos propis de 
l'àmbit de la vida quotidiana.

CL,CSC



diàlegs.

- Creació de textos utilitzant 
el llenguatge verbal i no 
verbal amb intenció 
informativa: cartells 
publicitaris.

presentació. 1.3- Escriu diferents tipus de 
textos encaminats a 
desenvolupar la seva 
capacitat creativa en 
l'escriptura.

- Cohesió del text: enllaços i 
puntuació.

- Ordre i presentació.

2. Aplicar les fases del procés 
d'escriptura en la producció de 
textos escrits de distinta 
índole: revisió i reescriptura, 
redactant els textos amb 
claredat, revisant-los per 
millorar-los.

2.2- Aplica correctament els 
signes de puntuació i les 
normes ortogràfiques.

CL

4. Cercar una millora 
progressiva en l'ús de la 
llengua, explorant camins que 
desenvolupin la creativitat.

4.1- Posa interès i s'esforça 
per escriure correctament de
forma personal.

- Normes i estratègies per a 
la producció de textos: 
planificació (funció, 
destinatari, estructura,...)

2. Aplicar les fases del procés 
d'escriptura en la producció de 
textos escrits de distinta 
índole: revisió i reescriptura, 
redactant els textos amb 
claredat, revisant-los per 
millorar-los.

2.1- Resumeix el contingut 
de textos propis de l'àmbit de
la vida personal i de l'àmbit 
escolar, recollint les idees 
fonamentals.

CL

5. Dur a terme el pla 
d'escriptura que doni resposta 
a una planificació sistemàtica 
de la millora de l'eficàcia 

5.1- Planifica i redacta textos
seguint uns passos: 
planificació, redacció, revisió



escriptora i fomenti la 
creativitat.

i millora.

• Determina amb 
antelació com serà el 
text, la seva extensió, 
el tractament autor-
lector, la presentació, 
etc.

• Adapta l'expressió a 
la intenció tenint en 
compta a l'interlocutor
i l'assumpte que es 
tracta.

• Presenta amb neteja, 
claredat, precisió i 
ordre els escrits.

• Reescriu el text.

- Aplicació de les normes 
ortogràfiques i signes de 
puntuació (punt, coma, dos 
punts, ratlla, signes 
d'entonació).

1. Produir textos respectant-ne
l'estructura, aplicant les regles 
ortogràfiques i cuidant la 
cal·ligrafia, l'ordre i la 
presentació.

1.2- Escriu textos usant el 
registre adequat, organitzant
les idees amb claredat,  
enunciats en seqüències 
lineals cohesionades i 
respectant les normes 
gramaticals i ortogràfiques.

CL

2. Aplicar les fases del procés 
d'escriptura en la producció de 
textos escrits de distinta 
índole: revisió i reescriptura, 
redactant els textos amb 
claredat, revisant-los per 

2.2- Aplica correctament els 
signes de puntuació i les 
normes ortogràfiques.

2.3- Reprodueix textos 
dictats amb correcció.



millorar-los.

- Plans d'escriptura. 5. Dur a terme el pla 
d'escriptura que doni resposta 
a una planificació sistemàtica 
de la millora de l'eficàcia 
escriptora i fomenti la 
creativitat.

5.2- Valora la seva pròpia 
producció escrita, així com la
producció escrita dels seus 
companys.

CL

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Reconeixement de les 
distintes classes de paraules
(nom, verb, adjectiu ).

- Classes de noms: comuns i
propis

1. Aplicar els coneixements 
bàsics sobre l'estructura de la 
llengua, la gramàtica 
(categories gramaticals), el 
vocabulari (formació i significat
de les paraules i camps 
semàntics), així com les regles
d'ortografia per afavorir una 
comunicació més eficaç.

1.1- Coneix i reconeix 
algunes de les categories 
gramaticals per la seva 
funció a la llengua: presentar
el nom, expressar 
característiques del nom, 
expressar accions o estats, 
enllaçar o relacionar 
paraules o oracions, etc.

1.3- Diferencia famílies de 
paraules.

CL

- Els verbs simples en 
present, passat i futur.

1. Aplicar els coneixements 
bàsics sobre l'estructura de la 
llengua, la gramàtica 
(categories gramaticals), el 
vocabulari (formació i significat
de les paraules i camps 

1.2- Usa amb correcció tots 
els temps simples.

CL



semàntics), així com les regles
d'ortografia per afavorir una 
comunicació més eficaç.

- La síl·laba.

- Vocabulari: sinònims i 
antònims, família de 
paraules, paraules 
derivades, paraules 
compostes. Augmentatius i 
diminutius. Frases fetes. 

2. Desenvolupar les destreses 
i competències lingüístiques a 
través de l'ús de la llengua.

2.1- Coneix, reconeix i 
empra sinònims i antònims, 
frases fetes...

2.2- Reconeix paraules 
compostes, prefixos i sufixos
i és capaç de crear paraules 
derivades.

2.3- Identifica i classifica els 
diferents tipus de paraules 
en un text.

CL

- Ús eficaç del diccionari per 
l'ampliació de vocabulari i 
com consulta ortogràfica i 
gramatical.

3. Sistematitzar l'adquisició de 
vocabulari a través dels textos.

3.1- Coneix l'estructura del 
diccionari i l'usa per cercar el
significat de qualsevol 
paraula (derivats, plurals, 
formes verbals, sinònims, 
etc.).

CL

– Ortografia: utilització 
de les regles 
bàsiques d'ortografia. 
Signes de puntuació.

3. Sistematitzar l'adquisició de 
vocabulari a través dels textos.

3.2- Coneix les normes 
ortogràfiques i les aplica a 
les seves produccions 
escrites.

CL

4. Desenvolupar estratègies 
per millorar la comprensió oral 
i l'escrita a través del 
coneixement de la llengua.

4.3- Usa amb correcció els 
signes de puntuació.

5. Utilitzar programes 5.1- Utilitza distints 



educatius digitals per fer 
tasques i avançar en 
l'aprenentatge.

programes educatius digitals
com ajuda i reforç de 
l'aprenentatge.

Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement dels contes 
tradicionals: contes 
meravellosos, contes de 
fórmules, d'animals...

- Valoració dels textos 
literaris com a vehicle de 
comunicació i com a font de 
coneixement d'altres mons, 
temps i cultures i com a goig
personal.

1. Apreciar el valor dels textos 
literaris, emprar la lectura com 
a font d'entreteniment i 
informació, i considerar-la com
un mitjà d'aprenentatge i 
d'enriquiment personal de 
màxima importància.

1.1- Reconeix i valora les 
característiques fonamentals
dels textos literaris narratius,
poètics i dramàtics.

CL,CSC,CEC

- Lectura guiada de textos 
narratius de tradició oral, 
literatura infantil, 
adaptacions d'obres 
clàssiques i literatura actual.

2. Integrar la lectura 
expressiva i la comprensió i la 
interpretació de textos literaris 
narratius en la pràctica 
escolar, reconeixent i 
interpretant alguns recursos 
del llenguatge literari (jocs de 
paraules).

2.1- Realitza lectures 
guiades de textos narratius 
de tradició oral, literatura 
infantil, adaptacions d'obres 
clàssiques i literatura actual.

CL,CSC,CEC

- Comprensió, memorització 
i recitació de poemes amb el
ritme, entonació i dicció 

5. Participar amb interès en 
dramatitzacions de textos 
literaris adaptats a l'edat i de 

5.2- Memoritza i reprodueix 
textos orals breus i senzills.

CL,CSC,CEC



adequades. produccions pròpies o dels 
companys, utilitzant 
adequadament els recursos 
bàsics dels intercanvis orals i 
de la tècnica teatral.

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

1. Agrupaments.

 Es tracta d'un grup estable de convivència de 20 fillets i filletes que estan distribuïts en forma d’U.

2. L’espai.

• Aula de referència; l’aula 8 del centre.

3. Organització de les sessions.

Les sessions de castellà es distribueixen en dues sessions de 60 minuts i una sessió de 90 minuts.

• Durant la sessió de 90 minuts es treballen les tipologies textuals i l’expressió escrita.

• Durant les dues sessions de 60 minuts es treballen la resta dels diferents continguts de l'àrea.



3.1 Tipus d’activitats.

• Es fan activitats d'expressió oral: explicació de fets i vivències, embarbussaments, rodolins, poemes,..

• Activitats de comprensió lectora:  jocs de comprensió oral i escrita, endevinalles, tipologies textuals i lectures.

• Activitats d'expressió escrita: tipologies textuals, activitats amb suport gràfic,...

• Activitats de coneixement de la llengua: activitats del quadern, jocs d'ortografia, gramàtica i lèxic.

• Activitats d'educació literària: rondalles, llegendes, poemes, teatre, còmics, contes.

• Audicions, explicacions, lectures.

• Realització de proves objectives.

4. Materials i recursos didàctics.

• Quadern d’activitats.

• Material d'elaboració pròpia.

• Biblioteca d'aula.

• PDI.

• Internet.

• Materials diversos del centre (maletes literàries, recursos de l'aula de suport,...)



• Ipads del centre

5. Mesures de reforç i suport.

El grup disposa del suport de l’AL del centre una sessió de 60 minuts a la setmana i del suport de la mestra de reforç una sessió de 60 

minuts a la setmana.

Quan es detecten dificultats, s'adopten les mesures de reforç i suport que l'alumne/a necessita:

• Disseny d'activitats amb diferent grau de complexitat o priorització de determinades activitats i que s'adaptin als diferents 

ritmes i característiques de l'alumnat.

• Fer adaptacions significatives en cas necessari.

6. Tractament de la lectura.

La lectura és l'eix transversal d'aquesta àrea. Es treballa a tots els nivells: individualment o en gran grup. Les activitats van des 

d'activitats comuns a tot el centre (Dia del llibre) o a nivell d'aula fins a activitats individuals.

La lectura es treballa com a font de plaer i com a font d'informació i/o comunicació i expressió.

7. Ús de les TIC

• S'aprofita la tecnologia com element de motivació per treballar diferents continguts (orals i escrits) i per motivar la pràctica de 

diferents continguts.

• És una eina molt adequada per treballar la diversitat a l'aula.



• Es treballa amb:

• L’ordinador de l’aula.

• La PDI amb diferents activitats didàctiques.

• Els Ipads del centre.

8. Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

• Activitats d'avaluació inicial per tal de saber els coneixements previs dels alumnes.

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en  les proves objectives (30%), el treball d'aula (40%) i  l'actitud (30%).

• Instruments d'avaluació:

• Proves objectives.

• Full de registre del treball d'aula

• Full de registre de l’actitud en el desenvolupament de les diferents sessions.



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL: 3r

MESTRA/ES: Maria Rosa Mercadal Franco

ÀREA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Fer ús de la llengua per participar en diverses situacions comunicatives de l’activitat social i cultural, activament i de manera 

adequada, aplicant les estratègies, habilitats i normes bàsiques de comunicació i adoptant una actitud respectuosa i de cooperació, 

per prendre consciència dels propis sentiments i idees i per controlar la pròpia conducta.

2.Comprendre discursos orals i escrits que es presenten en l’àmbit escolar i en el context social i cultural pròxim, i analitzar-los amb 

sentit crític.

3.Utilitzar els coneixements sobre la llengua per expressar-se per escrit amb correcció i cuidar l’estructura del text, els aspectes 

normatius, la cal·ligrafia, l’ordre i la netedat; per parlar de manera adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i 

escrits.

4.Usar de manera eficaç les destreses i habilitats bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir i escriure) com a instruments 

d’aprenentatge, recerca, recollida i processament d’informació, així com per escriure textos propis de l’àmbit escolar.

5.Expressar-se oralment i per escrit, en diferents suports, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, segons l’edat, en 

diverses situacions i contextos de l’àmbit acadèmic, social i cultural, per satisfer les necessitats de comunicació i desenvolupar la 

creativitat, el respecte i l’estètica en l’ús personal del llenguatge.

6.Llegir amb fluïdesa i entonació correctes diferents tipus de text adequats a l’edat i utilitzar la lectura com a font per ampliar el 

vocabulari i fixar l’ortografia correcta.



7.Conèixer, respectar i interessar-se per la diversitat lingüística d’Espanya, de la nostra comunitat autònoma i de la societat en 

general, entendre-la com a fet cultural enriquidor i integrador i prendre consciència de la importància del domini de llengües en un 

món cada vegada més global.

8. Utilitzar la lectura com a font de plaer, aprenentatge i enriquiment personal, fer ús de la biblioteca d’aula i de centre per fomentar 

l’hàbit lector i apreciar el valor dels diferents textos de la tradició literària.

9.Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les 

convencions formals específiques del llenguatge literari.

10.Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera eficient i responsable per cercar i tractar la informació, per 

interpretar i valorar diferents opinions, entenent-les com a recurs per a l’aprenentatge tant individual com col·laboratiu que s’ha de 

fomentar.

11.Reflexionar sobre la llengua i el seu ús en els diferents contextos socials per evitar els estereotips lingüístics, les discriminacions

i els prejudicis per raó de classe, raça, gènere o creença.

12.Utilitzar els diversos tipus d’escrits mitjançant els quals es produeix la comunicació amb les institucions públiques o privades, en 

situacions relacionades amb l’escola i la seva activitat.

13. Posar en pràctica diferents estratègies i hàbits de treball que afavoreixin la feina tant individual com en grup, així com 

col·laborar activament, amb respecte i responsabilitat en la dinàmica de grup.

Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències

La llengua i la comunicació en els processos d’aprenentatge fan que els aprenentatges lingüístics i comunicatius que es produeixin en

qualsevol àrea es puguin aplicar a l’aprenentatge de les altres. Aquest ús social de la llengua en diferents contextos comunicatius

evidencia, per tant, la contribució directa al desenvolupament de tots els aspectes que formen la competència en comunicació



lingüística.

Les estratègies que constitueixen la competència en comunicació lingüística s’assoleixen a partir d’una llengua determinada, tot i que

els coneixements adquirits contribueixen a augmentar la competència sobre l’ús del llenguatge en general. I en aquest sentit, la lectura i

la comprensió lectora partint d’un pla de lectura sistemàtic seran un dels pilars fonamentals per desenvolupar aquesta competència.

L’accés al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el llenguatge es relaciona directament amb la competència d’aprendre a

aprendre i amb el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. El llenguatge, ja sigui oral o escrit, permet als éssers humans relacionar-se i

integrar noves informacions, que, juntament amb les experiències i els coneixements previs, possibiliten seguir aprenent de forma

permanent. Esdevé, així, un mitjà de representació del món, és la base del pensament i del coneixement i permet analitzar problemes,

elaborar plans i emprendre processos de preses de decisions i iniciatives personals. Per tant, regula i orienta la pròpia activitat amb una

autonomia progressiva. Desenvolupar-lo i millorar-lo des de les àrees lingüístiques contribueix a organitzar el pensament, comunicar

afectes i sentiments i regular emocions, per la qual cosa afavoreix el desenvolupament d’ambdues competències. A més, el llenguatge

ajuda a l’expressió i la comunicació de la creativitat, lligada a l’esperit emprenedor que es pretén desenvolupar.

Les àrees de llengües permeten identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves, amb la finalitat de

comprendre i prendre decisions o resoldre qüestions. Per tant, es localitza, s’obté, s’analitza i es representa informació qualitativa i

quantitativa per identificar i plantejar preguntes diverses, hipòtesis o solucions. Tots aquests processos col·laboren en la construcció i el

desenvolupament de la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia, basant-se en una lectura atenta i

en la comprensió literal i deductiva d’enunciats.

Quant al desenvolupament de la competència digital, les àrees de llengües proporcionen coneixements i destreses per cercar,

seleccionar i tractar la informació, per comprendre-la, estructurar-la i organitzar-la textualment i per utilitzar-la en la producció oral i

escrita.

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació suposa l’ús de diferents suports per treballar la composició de textos, tant



individual com en grup. Aquest canvi de suport afecta les operacions que intervenen en el procés d’escriptura (planificació, execució del

text, revisió, etc.) i, per tant, l’ús sistemàtic millora la competència digital. També el treball de llengua (oral i sobretot escrit) dins entorns

col·laboratius permet la participació en comunitats d’aprenentatge formals i la generació de produccions creatives i responsables, en el

marc d’un vertader intercanvi comunicatiu.

Les llengües contribueixen poderosament al desenvolupament de les competències socials i cíviques, en tant que són el mitjà per

treballar les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’entesa entre les persones. Aprendre llengua és, abans de res,

aprendre a comunicar-se amb les altres persones, a comprendre el que aquestes transmeten, a tenir contacte amb realitats diverses i a

assumir la pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura als altres. Així, l’educació lingüística ha de valorar totes les llengües

com a igualment aptes per exercir les funcions de comunicació i representació, i ha de respectar les seves variants i manifestacions i

evitar prejudicis i imatges estereotipades del món. D’aquesta manera es contribueix al desenvolupament d’aquestes competències.

La  contribució  de  les  àrees  lingüístiques  al  desenvolupament  de  la  consciència  i  expressions  culturals  està  definida  pel  fet  de

reconèixer les llengües com a elements culturals de primer ordre, i la lectura, la comprensió i la valoració de les obres literàries prenen

part necessària en aquest desenvolupament. Des de les àrees de llengües es promou una actitud positiva en relació amb la comprensió

de diferents expressions culturals, el respecte per les opinions, els valors, les idees i les creences dels altres, així com l’interès per

conèixer les diferents expressions culturals i la valoració de la seva importància dins la societat actual.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

• Competència en comunicació lingüística: CL

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: CMCT

• Competència digital: CD



• Aprendre a aprendre: AA

• Competències socials i cíviques: CSC

• Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE

• Consciència i expressions culturals: CEC

● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

1R TRIMESTRE

Bloc 1:  COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I 
CONVERSAR

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Interacció activa amb el grup 
o el docent en qualsevol 
situació comunicativa de 
l’aula, tant espontània 
(converses, explicacions de 
vivències personals, avisos, 
etc.) com dirigida (diàlegs, 
instruccions, exposicions, 
assemblees, debats, etc.), 
amb distinta intenció, 

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

1.2- Reconeix l’ordre discursiu. CL, CSC

2. Utilitzar adequadament les 
estratègies i les normes que 
regeixen l'intercanvi 
comunicatiu

2.3- Respecta el torn de 
paraula.



respectant un ordre espacial, 
cronològic o lògic en el discurs
i valorant i respectant les 
normes que regeixen 
l’intercanvi comunicatiu oral.

- Interès per expressar-se 
correctament, valorant les 
normes que regeixen 
l’intercanvi comunicatiu oral.

2. Utilitzar adequadament les 
estratègies i les normes que 
regeixen l'intercanvi 
comunicatiu.

2.1- Reconeix situacions que 
afavoreixen o impedeixen la 
comunicació.

2.2- Manté una escolta atenta i
la mirada amb l’interlocutor.

2.4- Pronuncia amb claredat i 
entonació adequades.
2.5- Es mostra respectuós 
amb les participacions orals 
dels altres.
2.6- Utilitza expressions de 
cortesia, atenció i correcció.

2.7- Adopta postures i fa gests
adequats al tipus de discurs.

CL, CSC

3. Participar en situacions 
d'aprenentatge.

3.1- Comprèn i valora les 
aportacions dels companys 
per a la construcció del propi 
coneixement.
3.2- Interpreta sentiments.  

- Comprensió i valoració dels 
diferents textos orals de 
caràcter narratiu, descriptiu, 
informatiu i instructiu, pròxims 

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 

1.6- Identifica dades del 
discurs articulat d’una 
conversa.

CL, CSC



a la vida quotidiana dels 
infants, en diferents suports, 
captant-ne el sentit global i la 
idea principal.

dirigides. 1.8- Interpreta les intencions 
del text.

4. Identificar el sentit global i la
idea principal del text. Retenir 
dades. Adquirir i ampliar 
vocabulari, cada vegada més 
ampli i precís.

4.1- Identifica el sentit global 
del text.
4.2- Identifica la idea principal 
del text.
4.3- Respon a preguntes 
sobre dades i idees explícites 
en el text.

4.4- Identifica elements no 
verbals que acompanyen els 
textos orals.

4.5- Reté informació.
4.6- Dedueix informació.

5. Narrar situacions personals.
Descriure persones, animals, 
objectes i llocs. Reconèixer 
diferents tipus de text. Fer 
peticions i enumeracions.

5.7- Interpreta textos 
instructius (normes de joc, 
instruccions, receptes…).

- Producció de textos orals, en
diferents situacions i per a 
diferents finalitats: narracions, 
diàlegs, col·loquis, debats, 
dramatitzacions, recitacions, 
exposicions, presentacions, 
descripcions, planificació 
d’experiències de treball en 
grup, argumentacions, etc., 

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

1.5- Improvisa una conversa. CL, AA

4. Identificar el sentit global i la
idea principal del text. Retenir 
dades. Adquirir i ampliar 
vocabulari, cada vegada més 

4.7- Consolida i utilitza un 
vocabulari adequat.



cuidant les característiques 
formals, estructurals i de 
contingut de les diferents 
tipologies de textos orals i 
aplicant les normes que 
regeixen l’intercanvi 
comunicatiu oral.

ampli i precís.

5. Narrar situacions personals.
Descriure persones, animals, 
objectes i llocs. Reconèixer 
diferents tipus de text. Fer 
peticions i enumeracions.

5.1- Explica un procés senzill 
d’accions consecutives 
lògiques.
5.2- Narra fets personals amb 
un discurs clar, organitzat i 
adequat.
5.3- Descriu persones, 
animals, objectes i llocs 
seguint un ordre i amb 
coherència.

5.4- Empra correctament 
expressions temporals per 
situar i ordenar rutines.
5.5- Usa adequadament els 
conceptes bàsics d’espai.
5.6- Produeix diferents 
sensacions (por, expectació, 
alegria…).

Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Comprensió i interiorització 
de la relació entre llengua oral 
i llengua escrita. La lectura 
com a instrument 
d’aprenentatge. Consciència 
fonològica.

1. Conèixer la 
correspondència entre 
fonemes i grafies en contextos
de lectures significatives. 
Adquirir consciència 
fonològica. Utilitzar el sistema 

1.1- Codifica i descodifica tots 
els fonemes i grafies de la 
llengua catalana.

1.2- Descodifica els signes de 
puntuació.
1.3- Participa en activitats i 

CL



de lectoescriptura. jocs per a l’assoliment de la 
consciència fonològica.
1.4- Relaciona correctament 
les grafies amb els fonemes.
1.5- Infereix normes 
ortogràfiques a partir del 
coneixement de les relacions 
fonema-grafia.

- Utilització d’estratègies 
senzilles per analitzar el 
contingut del text: formulació i 
comprovació d’hipòtesis,... 

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. 

2.6- Formula i comprova 
hipòtesis per a la comprensió 
lectora. 

2.8- Rellegeix el text per 
comprovar o cercar la 
informació.

CL, AA

- Lectura personal, guiada i 
expressiva de diferents tipus 
de text infantil.

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. Detectar i entendre 
informacions o idees rellevants
explícites als textos. Sintetitzar
la idea extreta d'un text donat. 
Identificar diverses fonts 
d'informació. Extreure 
informació dels elements 
gràfics i paratextuals per 
millorar la comprensió.

2.1- Aplica els signes de 
puntuació per donar sentit a la 
lectura: punt, coma. 

CL

6. Llegir textos breus. Llegir en
veu alta textos amb 
pronunciació, ritme i entonació
adequats.

6.1- Fa lectura comprensiva 
en silenci.

6.2- Llegeix diferents tipus de 
text senzills amb pronunciació,



ritme i entonació adequats 

- Participació en jocs 
lingüístics motivadors que 
contribueixin al 
desenvolupament de la 
comprensió lectora (mots 
encreuats, sopes de lletres, 
jeroglífics, cal·ligrames, etc.).

7. Participar en jocs lingüístics 
dins l'aula.

7.1- Participa de manera 
activa en jocs lingüístics per 
millorar la comprensió, amb 
activitats com mots encreuats, 
sopes de lletres, jeroglífics, 
cal·ligrames, etc.

CL

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement de les normes i
estratègies del codi escrit i 
dels aspectes gràfics per 
produir textos, i interès per la 
presentació adequada de les 
produccions.

1. Interioritzar i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Elaborar i presentar 
les feines valorant-ne la 
claredat, l'ordre i la netedat.

1.1- Relaciona correctament 
les grafies amb els fonemes. 

1.5- Empra en contextos 
adequats els signes de 
puntuació d’interrogació i 
admiració.

CL

- Composició de diferents tipus
de text, segons la intenció 
comunicativa. 

1. Interioritzar i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Elaborar i presentar 
les feines valorant-ne la 
claredat, l'ordre i la netedat.

1.6- Fa una presentació clara, 
neta i ordenada dels textos 
escrits.

CL

2. Elaborar diferents tipus de 
text, segons la intenció 
comunicativa.

2.1- Comunica per escrit 
coneixements, experiències, 
necessitats i opinions 



personals.
2.2- Reconeix l’escriptura com 
a eina de comunicació útil i 
necessària.
2.3- Produeix textos senzills a 
partir d’unes pautes donades.

2.5- Escriu textos narratius en 
què s’inclouen descripcions.

 Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 
D'APRENENTATGE 
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement de l’abecedari. 1. Conèixer l'ordre alfabètic. 1.1- Ordena paraules 
alfabèticament.

1.2- S’inicia en la cerca de 
paraules en el diccionari.

CL

- Coneixement del lèxic per 
facilitar i millorar la comprensió
i l’expressió orals i escrites.

2. Adquirir vocabulari. 2.1- Consolida vocabulari, 
cada vegada més precís.

CL

- Identificació de categories 
gramaticals: el nom (classes 
de noms), l’adjectiu. Gènere, 
nombre i concordança.

4. Diferenciar noms comuns i 
noms propis. Identificar el 
gènere i el nombre dels 
substantius i fer-ne la 
classificació. Definir el 
concepte d'adjectiu. Identificar 
i aplicar l'adjectiu 
adequadament, respectant la 

4.4- Identifica noms comuns i 
propis.
4.5- Distingeix i classifica els 
substantius pel gènere i el 
nombre.
4.6- Forma el masculí i el 
femení de paraules.
4.7- Identifica els adjectius i 

CL



concordança amb el nom. els usa en les produccions 
escrites.
4.8- Aplica correctament la 
concordança entre el nom i 
l’adjectiu.

- Ús correcte de les normes 
ortogràfiques bàsiques i de 
puntuació. Coneixement i 
aplicació de l’ús del punt i de 
la majúscula, els signes 
d’interrogació i d’exclamació.

5. Reconèixer i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Completar un text 
breu amb punts i majúscules. 
Usar adequadament la coma 
(enumeracions). Identificar els 
signes d'interrogació i 
exclamació i reconèixer-ne la 
funció. 

5.2- Usa correctament el punt 
en les produccions escrites.
5.3- Empra correctament la 
majúscula a començament de 
text, després de punt i en 
noms propis.
5.4- Aplica adequadament la 
coma (enumeracions).
5.5- Identifica els signes 
d’interrogació i exclamació en 
les produccions escrites.
5.8- Divideix en síl·labes una 
paraula.
5.9- Divideix una paraula 
correctament.
5.10- Utilitza el guionet per 
separar les paraules en 
síl·labes.

CL

Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- El text literari com a font de 
comunicació i aprenentatge, 

2. Elaborar textos escrits i 
orals treballats dins l'aula per 

2.2- Elabora textos escrits i 
orals treballats dins l’aula 

CL



de plaer, de joc, 
d’entreteniment, de 
coneixement d’altres mons, 
temps i cultures, i com a mitjà 
d’organització i de resolució de
problemes de la vida 
quotidiana.

satisfer les necessitats 
comunicatives. Aplicar, en 
diferents situacions 
comunicatives, un vocabulari 
adequat i cada cop més 
precís, adquirit a través de la 
lectura de textos, literaris i no 
literaris.

(normes de classe, horaris, 
cartells, invitacions, etc.) per 
satisfer les necessitats 
comunicatives, amb 
imaginació i creativitat, a partir
d’unes pautes donades.

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i 
de centre per obtenir 
informació i com a font de 
plaer. Llegir per fomentar 
l'autonomia lectora, l'interès 
per l'elecció de diferents temes
i textos com a recurs de plaer 
personal.

3.2- Llegeix amb autonomia, 
s’interessa per diferents tipus 
de temes i textos i utilitza la 
lectura com a font de plaer 
personal. 

- Comprensió, memorització i 
recitació de poemes senzills 
amb ritme, pronunciació i 
entonació adequats.

5. Comprendre, memoritzar i 
recitar poemes senzills.

5.1- Comprèn, memoritza i 
recita poemes senzills.

CL



2N TRIMESTRE

Bloc 1:  COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I 
CONVERSAR

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Interacció activa amb el grup 
o el docent en qualsevol 
situació comunicativa de 
l’aula, tant espontània 
(converses, explicacions de 
vivències personals, avisos, 
etc.) com dirigida (diàlegs, 
instruccions, exposicions, 
assemblees, debats, etc.), 
amb distinta intenció, 
respectant un ordre espacial, 
cronològic o lògic en el discurs
i valorant i respectant les 
normes que regeixen 
l’intercanvi comunicatiu oral.

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

1.2- Reconeix l’ordre discursiu. CL

2. Utilitzar adequadament les 
estratègies i les normes que 
regeixen l'intercanvi 
comunicatiu

2.3- Respecta el torn de 
paraula.

- Interès per expressar-se 
correctament, valorant les 
normes que regeixen 
l’intercanvi comunicatiu oral: 
exposició clara; organització i 
adequació del discurs; escolta 
atenta; mirada a l’interlocutor; 

2. Utilitzar adequadament les 
estratègies i les normes que 
regeixen l'intercanvi 
comunicatiu.

2.1- Reconeix situacions que 
afavoreixen o impedeixen la 
comunicació.

2.2- Manté una escolta atenta i
la mirada amb l’interlocutor.

2.4- Pronuncia amb claredat i 
entonació adequades.

CL



respecte pel torn de paraula; 
entonació i pronunciació 
adequades; consideració per 
les diferències, sentiments, 
experiències, idees, opinions i 
coneixements dels altres; 
expressions de cortesia, 
atenció i correcció; postures i 
gests adequats.  

2.5- Es mostra respectuós 
amb les participacions orals 
dels altres.
2.6- Utilitza expressions de 
cortesia, atenció i correcció.

2.7- Adopta postures i fa gests
adequats al tipus de discurs.

3. Participar en situacions 
d'aprenentatge col·laboratiu.

3.1- Comprèn i valora les 
aportacions dels companys 
per a la construcció del propi 
coneixement.
3.2- Interpreta sentiments.  

- Participació activa en 
situacions d’aprenentatge 
col·laboratiu per recollir i 
intercanviar informació i 
opinions, establir acords i 
pautes de resolució de 
conflictes, amb actitud de 
respecte i cooperació.

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

3. Participar en situacions 
d'aprenentatge col·laboratiu.

1.1- Expressa les opinions 
pròpies en converses. 

1.3- Expressa preferències.

1.4- Expressa sentiments 
diferents.

1.7- Fa preguntes per obtenir 
informació.

3.3- Arriba a acords.

CL

- Comprensió i valoració dels 
diferents textos orals de 
caràcter narratiu, descriptiu, 
informatiu i instructiu, pròxims 
a la vida quotidiana dels 
infants, en diferents suports, 

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

1.6- Identifica dades del 
discurs articulat d’una 
conversa.

1.8- Interpreta les intencions 
del text.

CL



captant-ne el sentit global i la 
idea principal.

3. Participar en situacions 
d'aprenentatge col·laboratiu.

3.2- Interpreta sentiments. 

4. Identificar el sentit global i la
idea principal del text. Retenir 
dades. Adquirir i ampliar 
vocabulari, cada vegada més 
ampli i precís.

4.1- Identifica el sentit global 
del text.
4.2- Identifica la idea principal 
del text.
4.3- Respon a preguntes 
sobre dades i idees explícites 
en el text.

4.4- Identifica elements no 
verbals que acompanyen els 
textos orals.

4.5- Reté informació.
4.6- Dedueix informació.

5. Narrar situacions personals.
Descriure persones, animals, 
objectes i llocs. Reconèixer 
diferents tipus de text. Fer 
peticions i enumeracions.

5.7- Interpreta textos 
instructius (normes de joc, 
instruccions, receptes…).

- Producció de textos orals, en
diferents situacions i per a 
diferents finalitats: narracions, 
diàlegs, col·loquis, debats, 
dramatitzacions, recitacions, 
exposicions, presentacions, 
descripcions, planificació 
d’experiències de treball en 
grup, argumentacions, etc., 
cuidant les característiques 

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

1.5- Improvisa una conversa. CL,  AA

4. Identificar el sentit global i la
idea principal del text. Retenir 
dades. Adquirir i ampliar 
vocabulari, cada vegada més 
ampli i precís.

4.7- Consolida i utilitza un 
vocabulari adequat.



formals, estructurals i de 
contingut de les diferents 
tipologies de textos orals i 
aplicant les normes que 
regeixen l’intercanvi 
comunicatiu oral.

5. Narrar situacions personals.
Descriure persones, animals, 
objectes i llocs. Reconèixer 
diferents tipus de text. Fer 
peticions i enumeracions.

5.1- Explica un procés senzill 
d’accions consecutives 
lògiques.
5.2- Narra fets personals amb 
un discurs clar, organitzat i 
adequat.
5.3- Descriu persones, 
animals, objectes i llocs 
seguint un ordre i amb 
coherència.

- Dramatització de textos 
senzills.

6. Escoltar fent  silenci 
diferents tipus de text. 
Reproduir diferents tipus de 
text oral inclosos els de 
tradició oral de la literatura de 
les Illes Balears. Recitar 
poemes.

6.1- Reprodueix diferents tipus
de text senzills: dites, 
poemes... i en memoritza 
alguns.

CL, CEC

Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Comprensió i interiorització 
de la relació entre llengua oral 
i llengua escrita. La lectura 
com a instrument 
d’aprenentatge. Consciència 
fonològica.

1. Conèixer la 
correspondència entre 
fonemes i grafies en contextos
de lectures significatives. 
Adquirir consciència 
fonològica. Utilitzar el sistema 
de lectoescriptura.

1.1- Codifica i descodifica tots 
els fonemes i grafies de la 
llengua catalana.

1.2- Descodifica els signes de 
puntuació.
1.3- Participa en activitats i 
jocs per a l’assoliment de la 
consciència fonològica.

CL



1.4- Relaciona correctament 
les grafies amb els fonemes.
1.5- Infereix normes 
ortogràfiques a partir del 
coneixement de les relacions 
fonema-grafia.

- Utilització d’estratègies 
senzilles per analitzar el 
contingut del text: formulació i 
comprovació d’hipòtesis, 
inferència d’informació, 
consulta del diccionari, 
relectura, resum de les idees 
bàsiques dels textos llegits o 
dels aspectes més destacats. 

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. Detectar i entendre 
informacions o idees rellevants
explícites als textos. Sintetitzar
la idea extreta d'un text donat. 
Identificar diverses fonts 
d'informació. Extreure 
informació dels elements 
gràfics i paratextuals per 
millorar la comprensió.

2.5- Usa diccionaris, diaris, 
enciclopèdies, Internet, 
material audiovisual, etc., com 
a font d’informació i per 
comprendre textos.

2.6- Formula i comprova 
hipòtesis per a la comprensió 
lectora 

2.8- Rellegeix el text per 
comprovar o cercar la 
informació.

CL, AA

- Comprensió d’informació 
bàsica en diferents tipus de 
text: cartells, anuncis, contes, 
descripcions, notícies, 
felicitacions, instruccions, 
poemes, etc., i valoració de la 
seva funcionalitat.

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. Detectar i entendre 
informacions o idees rellevants
explícites als textos. Sintetitzar
la idea extreta d'un text donat. 
Identificar diverses fonts 
d'informació. Extreure 
informació dels elements 
gràfics i paratextuals per 
millorar la comprensió.

2.2- Respon adequadament a 
preguntes referides al text.
2.3- Fa descripcions senzilles 
relacionades amb la lectura.

2.9- Explica o conta el que ha 
llegit.
2.11- Interpreta gràfics, 
il·lustracions, etc., per millorar 
la comprensió.

CL, CMCT



3. Llegir i comprendre textos 
literaris senzills de la tradició 
oral, de la literatura infantil i 
altres tipus de text adequats 
als seus interessos.

3.1- Reconeix la funcionalitat 
comunicativa de diferents tipus
de text: cartells, anuncis, 
contes, descripcions, notícies, 
felicitacions, instruccions, 
poemes, etc.

3.2- Comprèn el sentit general 
del text mitjançant la lectura, la
reflexió i la interpretació de 
certes convencions 
específiques, com els temes 
recurrents, els elements del 
relat literari i la rima.
3.3- Reconeix les idees 
principals i les secundàries del
text.

- Reconeixement de textos 
segons la tipologia: 
descriptius, narratius, poètics i 
instructius.

4. Reconèixer descripcions i 
identificar discursos narratius, 
poètics i instructius.

4.2- Identifica diferents tipus 
de text.

CL

- Lectura de textos presentats 
en qualsevol suport, 
fomentant-ne l’interès i el gust.

5. Llegir diferents tipus de text 
i mostrar-hi interès. 
Desenvolupar l'hàbit lector.  
Establir i seguir un Pla Lector. 
Usar diferents suports per a la 
lectura.

5.1- Llegeix diferents tipus de 
text i en qualsevol suport, i hi 
mostra interès. 

5.2- Expressa preferències per
determinades lectures.
5.3- Expressa les opinions i 
els gusts personals sobre els 
textos llegits.

5.4- Llegeix amb freqüència i 
per iniciativa pròpia.

CL



- Lectura personal, guiada i 
expressiva de diferents tipus 
de text infantil.

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. Detectar i entendre 
informacions o idees rellevants
explícites als textos. Sintetitzar
la idea extreta d'un text donat. 
Identificar diverses fonts 
d'informació. Extreure 
informació dels elements 
gràfics i paratextuals per 
millorar la comprensió.

2.1- Aplica els signes de 
puntuació per donar sentit a la 
lectura: punt, coma. 

CL

6. Llegir textos breus. Llegir en
veu alta textos amb 
pronunciació, ritme i entonació
adequats.

6.1- Fa lectura comprensiva 
en silenci.

6.2- Llegeix diferents tipus de 
text amb pronunciació, ritme i 
entonació adequats 

- Participació en jocs 
lingüístics motivadors que 
contribueixin al 
desenvolupament de la 
comprensió lectora (mots 
encreuats, sopes de lletres, 
jeroglífics, cal·ligrames, etc.).

7. Participar en jocs lingüístics 
dins l'aula.

7.1- Participa de manera 
activa en jocs lingüístics per 
millorar la comprensió, amb 
activitats com mots encreuats, 
sopes de lletres, jeroglífics, 
cal·ligrames, etc.

CL, CSC



Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement de les normes i
estratègies del codi escrit i 
dels aspectes gràfics per 
produir textos, i interès per la 
presentació adequada de les 
produccions.

1. Interioritzar i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Elaborar i presentar 
les feines valorant-ne la 
claredat, l'ordre i la netedat.

1.1- Relaciona correctament 
les grafies amb els fonemes. 

1.2- Usa adequadament els 
signes de puntuació: punt, 
coma.

1.5- Empra en contextos 
adequats els signes de 
puntuació d’interrogació i 
admiració.

CL

- Composició de diferents tipus
de text, segons la intenció 
comunicativa. 

1. Interioritzar i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Elaborar i presentar 
les feines valorant-ne la 
claredat, l'ordre i la netedat.

1.6- Fa una presentació clara, 
neta i ordenada dels textos 
escrits.

CL

2. Elaborar diferents tipus de 
text, segons la intenció 
comunicativa.

2.2- Reconeix l’escriptura com 
a eina de comunicació útil i 
necessària.
2.3- Produeix textos senzills a 
partir d’unes pautes donades.

2.5- Escriu textos narratius en 
què s’inclouen descripcions.

2.7- Elabora diferents 
tipologies textuals respectant 



les característiques pròpies de
cada un.
2.9- Comença i acaba un text.

3. Seguir el procés de 
planificar, redactar i revisar per
millorar el text escrit presentat.
Establir i seguir un pla 
d'escriptura. Utilitzar elements 
gràfics paratextuals en la 
producció de textos per 
facilitar-ne la comprensió. 
Identificar el llenguatge verbal 
i el no verbal.

3.5- Identifica el llenguatge 
verbal i el no verbal.

 Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement de l’abecedari. 1. Conèixer l'ordre alfabètic. 1.1- Ordena paraules 
alfabèticament.

1.2- S’inicia en la cerca de 
paraules en el diccionari.

CL

- Coneixement del lèxic per 
facilitar i millorar la comprensió
i l’expressió orals i escrites.

2. Adquirir vocabulari. 2.1- Consolida vocabulari, 
cada vegada més precís.

CL

- Identificació d’algunes 
particularitats del lèxic general 
de la llengua: ús de sufixos, 

3. Conèixer el concepte i la 
definició de sinònim i antònim, 
i identificar-los. Conèixer el 

3.1- Identifica paraules 
sinònimes i antònimes.
3.2- Substitueix paraules 

CL



paraules sinònimes i 
antònimes.

concepte i la definició de 
paraula polisèmica. 
Reconèixer paraules 
derivades. Reconèixer 
paraules compostes. Formar 
paraules compostes. Cercar 
paraules compostes al 
diccionari. Reconèixer el 
significat comú d'un camp 
semàntic. Identificar camps 
semàntics. Formar 
augmentatius i diminutius de 
paraules donades.

proposades per sinònims i 
antònims.
3.3- Crea antònims de 
paraules donades utilitzant 
prefixos.

- Identificació de categories 
gramaticals: el nom (classes 
de noms),  l’adjectiu, Gènere, 
nombre i concordança.

4. Conèixer i expressar el 
concepte de substantiu i 
reconèixer-lo en una frase o 
text. Identificar i agrupar noms 
de persones, animals, 
vegetals i coses. Diferenciar 
noms comuns i noms propis. 
Identificar el gènere i el 
nombre dels substantius i fer-
ne la classificació. Definir el 
concepte d'adjectiu. Identificar 
i aplicar l'adjectiu 
adequadament , respectant la 
concordança amb el nom. 
Formar el masculí o el femení 
de paraules donades. 
Identificar el gènere de 
diferents paraules proposades.

4.2- Identifica el substantiu 
dins una frase.

4.3- Classifica noms: 
persones, animals, vegetals i 
coses.
4.4- Identifica noms comuns i 
propis.
4.5- Distingeix i classifica els 
substantius pel gènere i el 
nombre.
4.6- Forma el masculí i el 
femení de paraules.
4.7- Identifica els adjectius i 
els usa en les produccions 
escrites.
4.8- Aplica correctament la 
concordança entre el nom i 
l’adjectiu.

CL



Identificar els determinants 
que acompanyen els 
substantius i fer-ne la 
classificació. Utilitzar 
correctament la concordança 
en gènere i en nombre del 
determinant amb el substantiu 
que acompanya. 

4.11- Identifica el masculí i el 
femení en paraules.
4.15- Escriu correctament els 
determinants davant el 
substantiu respectant-ne la 
concordança en gènere i en 
nombre.

- Ús correcte de les normes 
ortogràfiques bàsiques i de 
puntuació. Coneixement i 
aplicació de l’ús del punt i de 
la majúscula, els signes 
d’interrogació i d’exclamació. 
Identificació de la síl·laba 
tònica de cada paraula.

5. Reconèixer i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Completar un text 
breu amb punts i majúscules. 
Usar adequadament la coma 
(enumeracions) i els dos punts
(enumeracions i diàlegs). 
Identificar els signes 
d'interrogació i exclamació i 
reconèixer-ne la funció. 
Localitzar la síl·laba tònica 
sabent que pot ocupar 
diferents posicions dins la 
paraula. Conèixer les diferents
opcions en què es pot dividir 
una paraula a final de línia.

5.1- Aplica adequadament les 
normes ortogràfiques apreses.

5.2- Usa correctament el punt 
en les produccions escrites.
5.3- Empra correctament la 
majúscula a començament de 
text, després de punt i en 
noms propis.
5.4- Aplica adequadament la 
coma (enumeracions) i els dos
punts (enumeracions i 
diàlegs).
5.5- Identifica els signes 
d’interrogació i exclamació en 
les produccions escrites.
5.7- Diferencia la síl·laba 
tònica de la síl·laba àtona.
5.8- Divideix en síl·labes una 
paraula.
5.10- Utilitza el guionet per 
separar les paraules en 
síl·labes.

CL

Coneixement de la pluralitat 8. Identificar positivament la 8.1- Reconeix la pluralitat CL



lingüística existent en el 
context social i escolar. Interès
i respecte per la manera com 
els parlants d’altres llengües 
expressen les seves 
sensacions, experiències i 
idees. Varietats dialectals i 
llengua estàndard. 

pluralitat lingüística existent. lingüística existent en el 
context social i escolar.

Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- El text literari com a font de 
comunicació i aprenentatge, 
de plaer, de joc, 
d’entreteniment, de 
coneixement d’altres mons, 
temps i cultures, i com a mitjà 
d’organització i de resolució de
problemes de la vida 
quotidiana.

2. Elaborar, de manera 
manual o digital, contes o 
poemes senzills, fent un ús 
coherent de la llengua escrita i
la imatge per expressar 
situacions comunicatives 
concretes. Elaborar textos 
escrits i orals treballats dins 
l'aula per satisfer les 
necessitats comunicatives. 
Aplicar, en diferents situacions
comunicatives, un vocabulari 
adequat i cada cop més 
precís, adquirit a través de la 
lectura de textos, literaris i no 
literaris.

2.2- Elabora textos escrits i 
orals treballats dins l’aula 
(normes de classe, horaris, 
fullets, reclamacions, etc.) per 
satisfer les necessitats 
comunicatives, amb 
imaginació i creativitat, a partir
d’unes pautes donades.

CL, CSC, CEC

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i 3.2- Llegeix amb autonomia, 



de centre per obtenir 
informació i com a font de 
plaer. Llegir per fomentar 
l'autonomia lectora, l'interès 
per l'elecció de diferents temes
i textos com a recurs de plaer 
personal.

s’interessa per diferents tipus 
de temes i textos i utilitza la 
lectura com a font de plaer 
personal. 

- Textos literaris i no literaris. 
Literatura de les Illes Balears. 
Prosa i vers. El conte, el 
teatre, la poesia, endevinalles,
etc. Recursos literaris: la 
comparació.

2. Elaborar, de manera 
manual o digital, contes o 
poemes senzills, fent un ús 
coherent de la llengua escrita i
la imatge per expressar 
situacions comunicatives 
concretes. Elaborar textos 
escrits i orals treballats dins 
l'aula per satisfer les 
necessitats comunicatives. 
Aplicar, en diferents situacions
comunicatives, un vocabulari 
adequat i cada cop més 
precís, adquirit a través de la 
lectura de textos, literaris i no 
literaris.

2.3- Empra un vocabulari 
adequat adquirit a través de la 
lectura de textos literaris i no 
literaris.

CL, CEC

- Ús dels recursos de la 
biblioteca de l’aula, incloent-hi 
documents audiovisuals, com 
a mitjà d’aproximació a la 
literatura pròpia i general, com
a font d’informació i plaer. 

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i 
de centre per obtenir 
informació i com a font de 
plaer. Llegir per fomentar 
l'autonomia lectora, l'interès 
per l'elecció de diferents temes
i textos com a recurs de plaer 

3.1- Utilitza la biblioteca d’aula
per obtenir informació i com a 
font de plaer. 

CL



personal.

- Textos propis de la tradició 
literària popular: textos de 
tradició oral (llegendes, 
rondalles, cançons populars, 
contes, etc.). Textos de 
gènere narratiu (contes, 
biografies, autobiografies, 
novel·la d’aventures, de 
ciència-ficció, de fantasia). 
Textos d’altres gèneres 
(teatre, poesia) adequats als 
interessos infantils. 

4. Escoltar textos literaris i fer 
una lectura guiada i autònoma,
en silenci i en veu alta, de 
textos propis de la nostra 
tradició popular, adequats als 
interessos infantils. Identificar i
corregir, en textos orals i 
escrits dels mitjans de 
comunicació impresos, 
audiovisuals i digitals, els trets 
i les expressions que 
manifesten discriminació 
social, cultural, ètnica i de 
gènere.

4.1- Escolta textos literaris i fa 
una lectura guiada i autònoma,
en silenci i en veu alta, de 
textos propis de la nostra 
tradició popular: endevinalles, 
refranys, cançons de triar, 
faules, rodolins, rondalles, 
poemes, contes, etc., 
adequats als interessos 
infantils. 

CL, CEC

- Comprensió, memorització i 
recitació de poemes senzills 
amb ritme, pronunciació i 
entonació adequats.

5. Comprendre, memoritzar i 
recitar poemes senzills.

5.1- Comprèn, memoritza i 
recita poemes senzills.

CL

3R TRIMESTRE

Bloc 1:  COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I 
CONVERSAR

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Interacció activa amb el grup 
o el docent en qualsevol 
situació comunicativa de 

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 

1.2- Reconeix l’ordre discursiu. CL



l’aula, tant espontània 
(converses, explicacions de 
vivències personals, avisos, 
etc.) com dirigida (diàlegs, 
instruccions, exposicions, 
assemblees, debats, etc.), 
amb distinta intenció, 
respectant un ordre espacial, 
cronològic o lògic en el discurs
i valorant i respectant les 
normes que regeixen 
l’intercanvi comunicatiu oral.

escolar, tant espontànies com 
dirigides.

2. Utilitzar adequadament les 
estratègies i les normes que 
regeixen l'intercanvi 
comunicatiu

2.3- Respecta el torn de 
paraula.

- Interès per expressar-se 
correctament, valorant les 
normes que regeixen 
l’intercanvi comunicatiu oral: 
exposició clara; organització i 
adequació del discurs; escolta 
atenta; mirada a l’interlocutor; 
respecte pel torn de paraula; 
entonació i pronunciació 
adequades; consideració per 
les diferències, sentiments, 
experiències, idees, opinions i 
coneixements dels altres; 
expressions de cortesia, 
atenció i correcció; postures i 
gests adequats.  

2. Utilitzar adequadament les 
estratègies i les normes que 
regeixen l'intercanvi 
comunicatiu.

2.1- Reconeix situacions que 
afavoreixen o impedeixen la 
comunicació.

2.2- Manté una escolta atenta i
la mirada amb l’interlocutor.

2.4- Pronuncia amb claredat i 
entonació adequades.
2.5- Es mostra respectuós 
amb les participacions orals 
dels altres.
2.6- Utilitza expressions de 
cortesia, atenció i correcció.

2.7- Adopta postures i fa gests
adequats al tipus de discurs.

CL, AA

- Participació activa en 
situacions d’aprenentatge 
col·laboratiu per recollir i 

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 

1.1- Expressa les opinions 
pròpies en converses. 

CL, AA



intercanviar informació i 
opinions, establir acords i 
pautes de resolució de 
conflictes, amb actitud de 
respecte i cooperació.

escolar, tant espontànies com 
dirigides.

3. Participar en situacions 
d'aprenentatge col·laboratiu.

1.3- Expressa preferències.

1.4- Expressa sentiments 
diferents.

1.7- Fa preguntes per obtenir 
informació.

3.3- Arriba a acords.

- Comprensió i valoració dels 
diferents textos orals de 
caràcter narratiu, descriptiu, 
informatiu i instructiu, pròxims 
a la vida quotidiana dels 
infants, en diferents suports, 
captant-ne el sentit global i la 
idea principal.

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

1.6- Identifica dades del 
discurs articulat d’una 
conversa.

1.8- Interpreta les intencions 
del text.

CL

3. Participar en situacions 
d'aprenentatge col·laboratiu.

3.2- Interpreta sentiments. 

4. Identificar el sentit global i la
idea principal del text. Retenir 
dades. Adquirir i ampliar 
vocabulari, cada vegada més 
ampli i precís.

4.1- Identifica el sentit global 
del text.
4.2- Identifica la idea principal 
del text.
4.3- Respon a preguntes 
sobre dades i idees explícites 
en el text.

4.4- Identifica elements no 
verbals que acompanyen els 
textos orals.

4.5- Reté informació.
4.6- Dedueix informació.

5. Narrar situacions personals. 5.7- Interpreta textos 



Descriure persones, animals, 
objectes i llocs. Reconèixer 
diferents tipus de text. Fer 
peticions i enumeracions.

instructius (normes de joc, 
instruccions, receptes…).

- Producció de textos orals, en
diferents situacions i per a 
diferents finalitats: narracions, 
diàlegs, col·loquis, debats, 
dramatitzacions, recitacions, 
exposicions, presentacions, 
descripcions, planificació 
d’experiències de treball en 
grup, argumentacions, etc., 
cuidant les característiques 
formals, estructurals i de 
contingut de les diferents 
tipologies de textos orals i 
aplicant les normes que 
regeixen l’intercanvi 
comunicatiu oral.

1. Participar activament en 
situacions comunicatives 
significatives de la vida 
escolar, tant espontànies com 
dirigides.

1.5- Improvisa una conversa. CL

4. Identificar el sentit global i la
idea principal del text. Retenir 
dades. Adquirir i ampliar 
vocabulari, cada vegada més 
ampli i precís.

4.7- Consolida i utilitza un 
vocabulari adequat.

5. Narrar situacions personals.
Descriure persones, animals, 
objectes i llocs. Reconèixer 
diferents tipus de text. Fer 
peticions i enumeracions.

5.1- Explica un procés senzill 
d’accions consecutives 
lògiques.
5.2- Narra fets personals amb 
un discurs clar, organitzat i 
adequat.
5.3- Descriu persones, 
animals, objectes i llocs 
seguint un ordre i amb 
coherència.

5.4- Empra correctament 
expressions temporals per 
situar i ordenar rutines.
5.5- Usa adequadament els 
conceptes bàsics d’espai.

- Utilització de les tecnologies 8. Utilitzar les tecnologies de 8.1- Treballa textos orals CL, CD



de la informació i la 
comunicació com a instrument
per millorar la comunicació 
oral i accedir a informacions 
diverses. 

la informació i la comunicació. d’interès provinents de 
recursos multimèdia o 
audiovisuals. 

Bloc 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Comprensió i interiorització 
de la relació entre llengua oral 
i llengua escrita. La lectura 
com a instrument 
d’aprenentatge. Consciència 
fonològica.

1. Conèixer la 
correspondència entre 
fonemes i grafies en contextos
de lectures significatives. 
Adquirir consciència 
fonològica. Utilitzar el sistema 
de lectoescriptura.

1.1- Codifica i descodifica tots 
els fonemes i grafies de la 
llengua catalana.

1.2- Descodifica els signes de 
puntuació.
1.3- Participa en activitats i 
jocs per a l’assoliment de la 
consciència fonològica.
1.4- Relaciona correctament 
les grafies amb els fonemes.
1.5- Infereix normes 
ortogràfiques a partir del 
coneixement de les relacions 
fonema-grafia.

CL

- Utilització d’estratègies 
senzilles per analitzar el 
contingut del text: formulació i 
comprovació d’hipòtesis, 
inferència d’informació, 
consulta del diccionari, 

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. Detectar i entendre 
informacions o idees rellevants
explícites als textos. Sintetitzar

2.5- Usa diccionaris, diaris, 
enciclopèdies, Internet, 
material audiovisual, etc., com 
a font d’informació.

2.6- Formula i comprova 
hipòtesis per a la comprensió 

CL



relectura, resum de les idees 
bàsiques dels textos llegits o 
dels aspectes més destacats. 

la idea extreta d'un text donat. 
Identificar diverses fonts 
d'informació. Extreure 
informació dels elements 
gràfics i paratextuals per 
millorar la comprensió.

lectora 

2.8- Rellegeix el text per 
comprovar o cercar la 
informació.

- Comprensió d’informació 
bàsica en diferents tipus de 
text: cartells, anuncis, contes, 
descripcions, notícies, 
felicitacions, instruccions, 
poemes, etc., i valoració de la 
seva funcionalitat.

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. Detectar i entendre 
informacions o idees rellevants
explícites als textos. Sintetitzar
la idea extreta d'un text donat. 
Identificar diverses fonts 
d'informació. Extreure 
informació dels elements 
gràfics i paratextuals per 
millorar la comprensió.

2.2- Respon adequadament a 
preguntes referides al text.
2.3- Fa descripcions senzilles 
relacionades amb la lectura.

2.9- Explica o conta el que ha 
llegit.
2.11- Interpreta gràfics, 
il·lustracions, etc., per millorar 
la comprensió.

CL, CMCT

3. Llegir i comprendre textos 
literaris senzills de la tradició 
oral, de la literatura infantil i 
altres tipus de text adequats 
als seus interessos.

3.1- Reconeix la funcionalitat 
comunicativa de diferents tipus
de text: cartells, anuncis, 
contes, descripcions, notícies, 
felicitacions, instruccions, 
poemes, etc.

3.2- Comprèn el sentit general 
del text mitjançant la lectura, la
reflexió i la interpretació de 
certes convencions 
específiques, com els temes 
recurrents, els elements del 



relat literari i la rima.

- Reconeixement de textos 
segons la tipologia: 
descriptius, narratius, poètics i 
instructius.

4. Reconèixer descripcions i 
identificar discursos narratius, 
poètics i instructius.

4.2- Identifica diferents tipus 
de text.

CL

- Lectura de textos presentats 
en qualsevol suport, 
fomentant-ne l’interès i el gust.

5. Llegir diferents tipus de text 
i mostrar-hi interès. 
Desenvolupar l'hàbit lector.  
Establir i seguir un Pla Lector. 
Usar diferents suports per a la 
lectura.

5.1- Llegeix diferents tipus de 
text i en qualsevol suport, i hi 
mostra interès. 

5.2- Expressa preferències per
determinades lectures.
5.3- Expressa les opinions i 
els gusts personals sobre els 
textos llegits.

5.4- Llegeix amb freqüència i 
per iniciativa pròpia.

CL

- Pla lector. 5. Llegir diferents tipus de text 
i mostrar-hi interès. 
Desenvolupar l'hàbit lector.  
Establir i seguir un Pla Lector. 
Usar diferents suports per a la 
lectura.

5.5- Fa ús de la biblioteca 
d’aula respectant les normes 
de funcionament. 

CL

- Lectura personal, guiada i 
expressiva de diferents tipus 
de text infantil.

2. Utilitzar estratègies per a la 
comprensió lectora. Utilitzar 
estratègies per a l'anàlisi del 
contingut. Detectar i entendre 
informacions o idees rellevants
explícites als textos. Sintetitzar
la idea extreta d'un text donat. 
Identificar diverses fonts 

2.1- Aplica els signes de 
puntuació per donar sentit a la 
lectura: punt, coma. 

CL



d'informació. Extreure 
informació dels elements 
gràfics i paratextuals per 
millorar la comprensió.

6. Llegir textos breus. Llegir en
veu alta textos amb 
pronunciació, ritme i entonació
adequats.

6.1- Fa lectura comprensiva 
en silenci.

6.2- Llegeix diferents tipus de 
text amb pronunciació, ritme i 
entonació adequats 

- Participació en jocs 
lingüístics motivadors que 
contribueixin al 
desenvolupament de la 
comprensió lectora (mots 
encreuats, sopes de lletres, 
jeroglífics, cal·ligrames, etc.).

7. Participar en jocs lingüístics 
dins l'aula.

7.1- Participa de manera 
activa en jocs lingüístics per 
millorar la comprensió, amb 
activitats com mots encreuats, 
sopes de lletres, jeroglífics, 
cal·ligrames, etc.

CL

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement de les normes i
estratègies del codi escrit i 
dels aspectes gràfics per 
produir textos, i interès per la 
presentació adequada de les 
produccions.

1. Interioritzar i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Elaborar i presentar 
les feines valorant-ne la 
claredat, l'ordre i la netedat.

1.1- Relaciona correctament 
les grafies amb els fonemes. 

1.2- Usa adequadament els 
signes de puntuació: punt, 
coma.

CL



1.3- Separa un text en 
paràgrafs.
1.5- Empra en contextos 
adequats els signes de 
puntuació d’interrogació i 
admiració.

- Composició de diferents tipus
de text, segons la intenció 
comunicativa. 

1. Interioritzar i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Elaborar i presentar 
les feines valorant-ne la 
claredat, l'ordre i la netedat.

1.6- Fa una presentació clara, 
neta i ordenada dels textos 
escrits.

CL, SIEE

2. Redactar, reescriure i 
resumir textos significatius. 
Conèixer l'estructura d'un text 
narratiu. Produir textos 
narratius i expositius senzills. 
Redactar contes. Fer 
descripcions. Elaborar 
diferents tipus de text, segons 
la intenció comunicativa.

2.1- Comunica per escrit 
coneixements, experiències, 
necessitats i opinions 
personals.
2.2- Reconeix l’escriptura com 
a eina de comunicació útil i 
necessària.
2.3- Produeix textos senzills a 
partir d’unes pautes donades.

2.5- Escriu textos narratius en 
què s’inclouen descripcions.
2.6- Redacta textos expositius 
en què s’inclouen descripcions
objectives de fets pròxims.
2.7- Elabora fullets 
informatius, receptes, 
invitacions, cartes i postals, 
respectant les característiques
pròpies de cada un.



2.9- Comença i acaba un text.
2.10- Escriu texts respectant 
l’ordre cronològic dels fets.

 Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Coneixement de l’abecedari. 1. Conèixer l'ordre alfabètic. 1.1- Ordena paraules 
alfabèticament.

1.2- S’inicia en la cerca de 
paraules en el diccionari.

CL

- Coneixement del lèxic per 
facilitar i millorar la comprensió
i l’expressió orals i escrites.

2. Adquirir vocabulari. 2.1- Consolida vocabulari, 
cada vegada més precís.

CL

- Identificació d’algunes 
particularitats del lèxic general 
de la llengua: ús de sufixos, 
paraules sinònimes i 
antònimes, paraules 
polisèmiques, paraules 
simples, derivades i 
compostes, famílies i camps 
semàntics, analitzant-ne les 
formes i els significats.

3. Conèixer el concepte i la 
definició de sinònim i antònim, 
i identificar-los. Conèixer el 
concepte i la definició de 
paraula polisèmica. 
Reconèixer paraules 
derivades. Reconèixer 
paraules compostes. Formar 
paraules compostes. Cercar 
paraules compostes al 
diccionari. Reconèixer el 
significat comú d'un camp 
semàntic. Identificar camps 
semàntics. Formar 
augmentatius i diminutius de 

3.1- Identifica paraules 
sinònimes i antònimes.
3.2- Substitueix paraules 
proposades per sinònims i 
antònims.
3.3- Crea antònims de 
paraules donades utilitzant 
prefixos.
3.4- Explica el significat de 
paraules polisèmiques en 
diferents oracions.
3.5- Identifica paraules 
polisèmiques.
3.6- Identifica i classifica 
famílies de paraules 

CL



paraules donades. pertanyents a un mateix camp 
semàntic.
3.7- Completa oracions o 
textos amb paraules que 
pertanyen a una mateixa 
família.
3.9- Forma paraules derivades
a partir d’una paraula simple.
3.10- Reconeix paraules 
derivades estudiades.
3.11- Identifica i forma 
paraules compostes.
3.12- Identifica augmentatius i 
diminutius.
3.13- Forma augmentatius i 
diminutius.

- Identificació de categories 
gramaticals: el nom (classes 
de noms), el determinant 
(articles, demostratius, 
possessius i numerals), 
l’adjectiu, el pronom personal i
el verb (temps i formes 
verbals). Gènere, nombre i 
concordança.

4. Conèixer i expressar el 
concepte de substantiu i 
reconèixer-lo en una frase o 
text. Identificar i agrupar noms 
de persones, animals, 
vegetals i coses. Diferenciar 
noms comuns i noms propis. 
Identificar el gènere i el 
nombre dels substantius i fer-
ne la classificació. Definir el 
concepte d'adjectiu. Identificar 
i aplicar l'adjectiu 
adequadament , respectant la 
concordança amb el nom. 
Formar el masculí o el femení 

4.2- Identifica el substantiu 
dins una frase.

4.3- Classifica noms: 
persones, animals, vegetals i 
coses.
4.4- Identifica noms comuns i 
propis.
4.5- Distingeix i classifica els 
substantius pel gènere i el 
nombre.
4.6- Forma el masculí i el 
femení de paraules.
4.7- Identifica els adjectius i 
els usa en les produccions 
escrites.

CL



de paraules donades. 
Identificar el gènere de 
diferents paraules proposades.
Identificar els determinants 
que acompanyen els 
substantius i fer-ne la 
classificació. Utilitzar 
correctament la concordança 
en gènere i en nombre del 
determinant amb el substantiu 
que acompanya. Reconèixer 
els pronoms personals. 
Identificar, escriure i classificar
els verbs. Utilitzar els temps 
verbals correctament.

4.8- Aplica correctament la 
concordança entre el nom i 
l’adjectiu.
4.10- Identifica i reconeix el 
verb en una oració.
4.11- Identifica el masculí i el 
femení en paraules.
4.12- Identifica parelles de 
paraules diferents que 
expressen oposició de gènere.
4.14- Diferencia els articles pel
significat (determinat i 
indeterminat).
4.15- Escriu correctament els 
determinants davant el 
substantiu respectant-ne la 
concordança en gènere i en 
nombre.
4.17- Reconeix el verb i 
relaciona diferents formes 
verbals amb l’infinitiu.
4.18- Identifica el present, el 
passat i el futur dels verbs i els
utilitza adequadament.

- Ús correcte de les normes 
ortogràfiques bàsiques i de 
puntuació. Coneixement i 
aplicació de l’ús del punt i de 
la majúscula, els signes 
d’interrogació i d’exclamació. 
Identificació de la síl·laba 

5. Reconèixer i aplicar les 
normes ortogràfiques 
bàsiques. Completar un text 
breu amb punts i majúscules. 
Usar adequadament la coma 
(enumeracions) i els dos punts
(enumeracions i diàlegs). 

5.1- Aplica adequadament les 
normes ortogràfiques apreses.

5.2- Usa correctament el punt 
en les produccions escrites.
5.3- Empra correctament la 
majúscula a començament de 
text, després de punt i en 



tònica de cada paraula. Identificar els signes 
d'interrogació i exclamació i 
reconèixer-ne la funció. 
Localitzar la síl·laba tònica 
sabent que pot ocupar 
diferents posicions dins la 
paraula. Conèixer les diferents
opcions en què es pot dividir 
una paraula a final de línia.

noms propis.
5.4- Aplica adequadament la 
coma (enumeracions) i els dos
punts (enumeracions i 
diàlegs).
5.5- Identifica els signes 
d’interrogació i exclamació en 
les produccions escrites.
5.6- Empra correctament els 
signes d’interrogació i 
exclamació en els escrits.
5.7- Diferencia la síl·laba 
tònica de la síl·laba àtona.
5.8- Divideix en síl·labes una 
paraula.
5.9- Divideix una paraula 
correctament.
5.10- Utilitza el guionet per 
separar les paraules en 
síl·labes.

Coneixement de la pluralitat 
lingüística existent en el 
context social i escolar. Interès
i respecte per la manera com 
els parlants d’altres llengües 
expressen les seves 
sensacions, experiències i 
idees. Varietats dialectals i 
llengua estàndard. 

8. Identificar positivament la 
pluralitat lingüística existent.

8.1- Reconeix la pluralitat 
lingüística existent en el 
context social i escolar.

CL, CEC

9. Adequar el discurs a la 
intencionalitat i a la formalitat 
de la situació.

9.1- Adapta el discurs a la 
intencionalitat i a la formalitat 
de la situació. 



Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- El text literari com a font de 
comunicació i aprenentatge, 
de plaer, de joc, 
d’entreteniment, de 
coneixement d’altres mons, 
temps i cultures, i com a mitjà 
d’organització i de resolució de
problemes de la vida 
quotidiana.

2. Elaborar, de manera 
manual o digital, contes o 
poemes senzills, fent un ús 
coherent de la llengua escrita i
la imatge per expressar 
situacions comunicatives 
concretes. Elaborar textos 
escrits i orals treballats dins 
l'aula per satisfer les 
necessitats comunicatives. 
Aplicar, en diferents situacions
comunicatives, un vocabulari 
adequat i cada cop més 
precís, adquirit a través de la 
lectura de textos, literaris i no 
literaris.

2.1- Produeix contes i poemes
fent un ús coherent de la 
llengua escrita i la imatge per 
expressar situacions 
comunicatives concretes.

2.2- Elabora textos escrits i 
orals treballats dins l’aula 
(normes de classe, horaris, 
fullets, reclamacions, etc.) per 
satisfer les necessitats 
comunicatives, amb 
imaginació i creativitat, a partir
d’unes pautes donades.

CL, CD, AA, SIEE

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i 
de centre per obtenir 
informació i com a font de 
plaer. Llegir per fomentar 
l'autonomia lectora, l'interès 
per l'elecció de diferents temes
i textos com a recurs de plaer 
personal.

3.2- Llegeix amb autonomia, 
s’interessa per diferents tipus 
de temes i textos i utilitza la 
lectura com a font de plaer 
personal. 

- Textos literaris i no literaris. 2. Elaborar, de manera 2.3- Empra un vocabulari CL



Literatura de les Illes Balears. 
Prosa i vers. El conte, el 
teatre, la poesia, endevinalles,
etc. Recursos literaris: la 
comparació.

manual o digital, contes o 
poemes senzills, fent un ús 
coherent de la llengua escrita i
la imatge per expressar 
situacions comunicatives 
concretes. Elaborar textos 
escrits i orals treballats dins 
l'aula per satisfer les 
necessitats comunicatives. 
Aplicar, en diferents situacions
comunicatives, un vocabulari 
adequat i cada cop més 
precís, adquirit a través de la 
lectura de textos, literaris i no 
literaris.

adequat adquirit a través de la 
lectura de textos literaris i no 
literaris.

- Ús dels recursos de la 
biblioteca de l’aula incloent-hi 
documents audiovisuals, com 
a mitjà d’aproximació a la 
literatura pròpia i general, com
a font d’informació i plaer. 

1. Llegir textos propis de la 
literatura infantil (poesia, 
còmics, contes, etc) de 
diverses fonts i en diferents 
suports. Utilitzar estratègies 
per comprendre textos, com la
relectura i la consulta al 
diccionari, i per identificar els 
missatges i valors que 
transmetes aquests textos.

1.1- Llegeix textos propis de la
literatura infantil (poesia, 
còmics, contes, etc.) utilitzant, 
entre altres fonts, pàgines 
webs.

CL

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i 
de centre per obtenir 
informació i com a font de 
plaer. Llegir per fomentar 
l'autonomia lectora, l'interès 
per l'elecció de diferents temes

3.1- Utilitza la biblioteca d’aula
per obtenir informació i com a 
font de plaer. 



i textos com a recurs de plaer 
personal.

- Textos propis de la tradició 
literària popular: textos de 
tradició oral (llegendes, 
rondalles, cançons populars, 
contes, etc.). Textos de 
gènere narratiu (contes, 
biografies, autobiografies, 
novel·la d’aventures, de 
ciència-ficció, de fantasia). 
Textos d’altres gèneres 
(teatre, poesia) adequats als 
interessos infantils. 

4. Escoltar textos literaris i fer 
una lectura guiada i autònoma,
en silenci i en veu alta, de 
textos propis de la nostra 
tradició popular, adequats als 
interessos infantils. Identificar i
corregir, en textos orals i 
escrits dels mitjans de 
comunicació impresos, 
audiovisuals i digitals, els trets 
i les expressions que 
manifesten discriminació 
social, cultural, ètnica i de 
gènere.

4.1- Escolta textos literaris i fa 
una lectura guiada i autònoma,
en silenci i en veu alta, de 
textos propis de la nostra 
tradició popular: endevinalles, 
refranys, cançons de triar, 
faules, rodolins, gloses, 
rondalles, poemes, contes, 
etc., adequats als interessos 
infantils. 

CL, CEC

- Comprensió, memorització i 
recitació de poemes senzills 
amb ritme, pronunciació i 
entonació adequats.

5. Comprendre, memoritzar i 
recitar poemes senzills.

5.1- Comprèn, memoritza i 
recita poemes senzills.

CL

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

1. Agrupaments.

 Es tracta d'un grup estable de convivència de 20 fillets i filletes que estan distribuïts en forma d’U.



2. L’espai.

• Aula de referència del grup classe; l’aula 8 del centre.

3. Organització de les sessions.

Les sessions de català es distribueixen en dues sessions de 60 minuts i una sessió de 90 minuts.

• Durant la sessió de 90 minuts es treballen les tipologies textuals i l’expressió escrita.

• Durant les dues sessions de 60 minuts es treballen la resta dels diferents continguts de l'àrea.

3.1 Tipus d’activitats.

• Es fan activitats d'expressió oral: explicació de fets i vivències, embarbussaments, rodolins, poemes,..

• Activitats de comprensió lectora:  jocs de comprensió oral i escrita, endevinalles, tipologies textuals i lectures.

• Activitats d'expressió escrita: tipologies textuals, activitats amb suport gràfic,...

• Activitats de coneixement de la llengua: activitats dels quaderns, jocs d'ortografia, gramàtica i lèxic,...

• Activitats d'educació literària: rondalles, llegendes, poemes, teatre, còmics, contes.

• Audicions, explicacions, lectures.

• Realització de proves objectives.



4. Materials i recursos didàctics.

• Quadern d’activitats

• Material d'elaboració pròpia.

• Biblioteca d'aula.

• PDI.

• Internet.

• Materials diversos del centre (maletes literàries, recursos de l’aula de suport,...).

• Ipads del centre.

• Jocs de coneixement de la llengua.

5. Mesures de reforç i suport.

El grup disposa del suport de l’AL del centre dues sessions de 60 minuts a la setmana i del suport de la mestra de reforç una sessió de 

60 minuts a la setmana.

Quan es detecten dificultats, s'adopten les mesures de reforç i suport que l'alumne/a necessita:

• Disseny d'activitats amb diferent grau de complexitat o priorització de determinades activitats i que s'adaptin als diferents 

ritmes i característiques de l'alumnat.

• Fer adaptacions significatives en cas necessari.



6. Tractament de la lectura.

La lectura és l'eix transversal d'aquesta àrea. Es treballa a tots els nivells: individualment o en gran grup. Les activitats van des 

d'activitats comuns a tot el centre (Dia del llibre) o a nivell d'aula fins a activitats individuals.

La lectura es treballa com a font de plaer i com a font d'informació i/o comunicació i expressió.

7. Ús de les TIC

• S'aprofita la tecnologia com element de motivació per treballar diferents continguts (orals i escrits) i per motivar la pràctica de 

diferents continguts.

• És una eina molt adequada per treballar la diversitat a l'aula.

• Es treballa amb:

▪ L’ordinador de l’aula.

▪ La PDI amb diferents activitats didàctiques.

▪ Els Ipads del centre.

8. Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

• Activitats d'avaluació inicial per tal de saber els coneixements previs dels alumnes.

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en les proves objectives (30%), el treball d'aula (40%) i  l'actitud (30%).



• Instruments d'avaluació:

◦ Proves objectives.

◦ Full de registre del treball d'aula.

◦ Full de registre de l’actitud en el desenvolupament de les diferents sessions.



PROGRAMACIÓ DOCENT ANY ACADÈMIC:  2021-2022 NIVELL: 3r

ÀREA: PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS)

OBJECTIUS D'ETAPA

 Escoltar i comprendre missatges orals dins un context i amb suport visual, utilitzant les informacions rebudes per realitzar tasques relacionades

amb la situació i amb la seva experiència.

 Expressar-se oralment amb correcció i amb una entonació adequada en situacions quotidianes o properes a la realitat, utilitzant els procediments

verbals i no verbals adequats a la situació i amb una actitud respectuosa i de cooperació.

 Llegir de forma comprensiva, paraules, frases, oracions i textos diversos, amb una bona pronunciació, i ser capaç d’extreure’n 

informació general i específica d’acord amb una finalitat prèvia i com a font de plaer i satisfacció personal.

 Escriure paraules, frases, oracions i textos amb finalitats variades sobre temes tractats prèviament a l’aula amb l’ajut, si cal, de models.

 Identificar trets fonètics i rítmics, d’accentuació i d’entonació, així com estructures lingüístiques i aspectes lèxics de la llengua estrangera i usar-

los com a elements bàsics de la comunicació.

 Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita per comunicar-se i interactuar amb els altres, aprendre, expressar les 

opinions, transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats personals.

 Aprendre a utilitzar amb progressiva autonomia els mitjans convencionals, els mitjans audiovisuals, la biblioteca i les tecnologies de la

informació i la comunicació com a instrument per comunicar-se i per a l’aprenentatge de la llengua estrangera.

 Utilitzar els coneixements, habilitats, destreses i experiències prèvies amb altres llengües per a una adquisició més ràpida, eficaç i autònomade

la llengua estrangera.



 Emprar estratègies per aprendre a aprendre, com l’ús de recursos gestuals, fer preguntes, utilitzar diccionaris, cercar, recopilar i 

organitzar informació en diferents suports per contrastar i comprovar informació, i identificar alguns aspectes que els ajudin a aprendre millor.

 Mostrar una actitud receptiva, d’interès, d’esforç i de confiança amb la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de la llengua estrangera.

 Desenvolupar l’interès per gaudir de l’aprenentatge de la llengua estrangera en un ambient divertit i lúdic.

 Valorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicació i entesa entre persones de procedències i cultures diverses i

com a eina d’aprenentatge.

CONTRIBUCIÓ DE L'ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES

Els materials, la metodologia i el llibre emprat a tercer, Tiger World contribueixen a l’adquisició de les competències al llarg del curs, en especial de 

la competència en comunicació lingüística.

• Comunicació lingüística.

 L’aprenentatge  d’una  llengua  estrangera  en  contribueix  directament  a  l’adquisició  en  la  mesura  en  que  l’alumnat adquireix   i

desenvolupa les habilitats d’escoltar, parlar i conversar. A més, desenvolupa l’habilitat per expressar-se oralment i per escrit, fent servir i

comprenent  les convencions i el llenguatge adient per a cada situació. Per altra  banda,  el reconeixement i l’aprenentatge progressiu de

regles de funcionament del sistema de la llengua estrangera millora l’adquisició d’aquesta competència.

A la programació podem veure com es practica aquesta competència durant tot el curs, ja que en totes les activitats de les diferents unitats 

s’utilitza el llenguatge com a instrument de comunicació: saludar i acomiadar-se, cantar cançons o recitar raps, dramatitzacions, role-play, jocs...

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

 Les assignatures relacionades amb  la  llengua  no estan implicades directament en el desenvolupament de  la  competència  matemàtica.

Però tenint en compte que aquesta competència permet raonar, argumentar, formular hipòtesis, deduir, induir... de manera indirecta  les



altres àrees afavoreixen que l’alumnat aprengui a interpretar correctament  els  enunciats dels problemes matemàtics. Trobem activitats

que fan referència a la comprensió, tant global com específica, d’instruccions en textos orals i escrits. A més, a l’àrea d’anglès es treballa

la  competència matemàtica a diverses unitats en què  l’alumnat  aprèn els números o en  les  activitats de comptar, emprant les formes

geomètriques bàsiques o utilitzant els pounds com a moneda.

• Competència digital.

 La llengua estrangera contribueix al desenvolupament d’aquesta competència en la mesura en que l’alumnat aprèn a comprendre un text

(oral o escrit i en qualsevol format), a discriminar el contingut  més  important, a organitzar en paràgrafs, a produir textos seguint un

model però amb diferent informació, a resumir, rebatre, discutir, compartir aquesta informació…També s’utilitza  la  pantalla digital a

l’aula i, per tant, els infants desenvolupen habilitats en l’ús de les tecnologies. A més, l’alumnat pot entrar a la pàgina web de Tiger Team

mitjançant la qual poden accedir a diferents activitats i informació que els ajudarà a adquirir aquesta competència.

• Aprendre a aprendre.

 La llengua estrangera hi contribueix  ja  que ofereix  més  possibilitats  i  recursos  diferents  per  comprendre,  interpretar,  expressar  opinions o

sentiments i emocions i formular hipòtesis de funcionament de la llengua. Al llarg del curs l’alumnat ha de ser capaç de desenvolupar estratègies

per comprendre el què  la  mestra  diu,  el què vol dir una  frase  escrita o un vers d’una cançó,  sense conèixer tot el vocabulari. Així aprenen a

interpretar el context, l’expressió corporal, l’entonació, etc.

• Competències socials i ciutadana.

 L’aprenentatge de  la  llengua anglesa permet conèixer noves cultures, afavoreix el  respecte,  i  la  comunicació amb altres  pobles,  la

comunicació  amb estudiants  de  la  llengua  estrangera  o  amb parlants  d’aquesta  llengua estrangera.  Comporta  el  reconeixement  i

l’acceptació de diferències culturals i de comportament. Al llarg del curs es treballen trets socioculturals, a més de treballar per parelles

o  en grup, intercanviar informació  personal, participar i escoltar les dels altres, construir diàlegs, respectar les aportacions dels

companys...



• Autonomia i iniciativa personal

 El coneixement de la llengua estrangera contribueix a l’adquisició d’aquesta competència perquè fomenta el treball cooperatiu a l’aula i

les  habilitats  socials  (posar-se en  el  lloc  de  l’altre,  valorar  les  idees  dels  altres,  dialogar...)  i  perquè  permet  el  desenvolupament

d’iniciatives sobre  la  planificació l’organització i  la  gestió de  la  feina, tot propiciant d’aquesta manera l’autonomia i  la  iniciativa

personal. El respecte per les opinions dels altres, l’organització dels materials d’estudi i el foment del treball cooperatiu, entre altres,

estan presents en totes les unitats treballades.

• Competència cultural i artística.

 Suposa conèixer,  comprendre,  apreciar  i  valorar  críticament diferents manifestacions culturals  i  artístiques,  utilitzar-se com a  font

d’enriquiment i gaudi, i considerar-les  com a part del patrimoni dels pobles. Al llarg del curs es treballen exemples relacionats amb

temes culturals (interpretar rimes i cançons, mesclar colors per obtenir-ne de nous, tradicions i expressions artístiques d’aquestes).

CONCRECIÓ CURRICULAR

Bloc 1: COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS (LISTENING)

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
AVALUABLES

1.1. ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ

- Ús d'informació prèvia sobre el tipus de 

tasca i tema.

- Formulació d'hipòtesis sobre el contingut i

el context.

- Inferència i formulació d'hipòtesis sobre el

significat a partir de la comprensió 

d'elements significatius, lingüístics i

- Identificar el sentit general, la informació essencial i els 

punts principals en textos orals, molt breus i senzills, en 

llengua estàndard, amb estructures simples i vocabulari 

d'ús molt freqüent, articulats amb claredat i lentament i

transmesos per la veu o per mitjans tècnics, de qüestions 

comunes i específiques relacionades amb les pròpies 

experiències, necessitats i interessos en contextos 

quotidians previsibles o relatius a àrees de necessitat 

- Comprèn la informació essencial dels 

textos orals sobre objectes treballats a 

classe.

- Comprèn missatges que contenen 

instruccions, indicacions o altres tipus

d’informació. Identifica l’assumpte d’una 

conversa quotidiana que té lloc en presència

seva.



paralingüístics: ús del context visual i no

verbal, repetició, coneixements previs sobre

el tema o sobre la situació transferits des de

les llengües que coneix.

immediata en l'àmbit personal, públic i educatiu, sempre 

que les condicions acústiques siguin bones i no 

distorsionin el missatge, es pugui tornar a escoltar el que 

s'ha dit o demanar confirmació i sempre que es disposi de 

suport visual o d'un referent contextual.

- Entén informació essencial en converses 

breus i senzilles en les quals participa sobre 

temes treballats.

- Comprèn les idees principals de les

presentacions senzilles i ben estructurades

sobre temes familiars o d’interès, sempre 

que es disposi de suport visual i es parli a 

poc a poc i amb claredat

- Comprèn el sentit general i l’essencial 

provinent de material

Identifica l’assumpte d’una conversa

quotidiana que té lloc en presència seva.

- Entén informació essencial en converses 

breus i senzilles en les quals participa sobre 

temes treballats.

- Comprèn les idees principals de les

presentacions senzilles i ben estructurades

sobre temes familiars o d’interès, sempre 

que s disposi de suport visual i es parli a 

poc a poc i amb claredat

- Comprèn el sentit general i l’essencial

provinent de material audiovisual del seu

1.2. ASPECTES SOCIOCULTURALS I

SOCIOLINGÜÍSTICS

- Normes de cortesia i convencions socials.

- Costums i actituds.

- Llenguatge no-verbal.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies bàsiques

més apropiades per comprendre el sentit general,

la informació essencial o els punts principals del

text.

1.3. FUNCIONS COMUNICATIVES 

- Salutacions i presentacions, permís, 

disculpes i gràcies…

- Habilitat, gust, sentiment, intenció.

- Descripció de persones, activitats, llocs,

objectes, hàbits.

- Sol·licitud d’ajuda, informació, 

instruccions o objectes.

Identificar aspectes socioculturals i sociolingüístics bàsics, 

concrets i significatius sobre la vida quotidiana (hàbits, 

horaris, activitats, celebracions), les condicions de vida

(habitatge, entorn), les relacions interpersonals (família, 

amistat, escola), el comportament (gests habituals, ús de la 

veu, contacte físic) i les convencions socials (normes de 

cortesia), i aplicar aquests coneixements adquirits per

comprendre correctament el text.

Distingir la funció o les funcions de comunicació 

principals del text (demanar informació, donar una ordre, 

fer un oferiment, etc.) utilitzant un repertori limitat dels 

exponents més habituals i els patrons discursius bàsics 

(salutacions, comiats, etc.).



àmbit d’interès.1.4. ESTRUCTURES 

SINTÀCTICODISCURSIVES

- Expressió de relacions lògiques: conjunció

(and); disjunció (or); oposició (but); causa

(because).

- Relacions temporals (before, after).

- Afirmació (affirmative sentences, short

answers: yes + tag).

- Negació (negative sentences with not, no

(adj); short answers: no + tag).

- Interrogació (wh – questions; aux. 

questions)

- Expressió del temps: present (simple 

present)

- Expressió de l'aspecte: puntual (simple

tenses); habitual (simple tenses).

- Expressió de la modalitat: factualitat

(declarative sentences: «Birds fly»);

capacitat (can); obligació (imperative);

permís (can, may).

-Expressió de l'existència (there is/are);

l'entitat (nouns, pronouns, articles,

demonstratives); la qualitat (very + adj).

- Reconèixer els significats associats a les

estructures sintàctiques bàsiques de comunicació

oral.



- Expressió de la quantitat: (singular or 

plural, cardinals numerals up to four digits, 

ordinal numerals up to two digits. Quantity:

all many, a lot, some, more, a bottle of, a 

glass of, a piece of. Degree: very).

- Expressió de l'espai (prepositions, adverbs

of location, position and distance).

- Expressió del temps (points: quarter past

five; divisions of time: half an hour, 

summer; indications of time: now, 

tomorrow, tomorrow morning).

- Expressió del mode (adverbs of manner,

slowly, well)

1.5. LÈXIC ORAL D'ÚS FREQÜENT

(RECEPCIÓ)

- Sobre identificació personal, colors, 

nombres, formes, mesures, noms d'objectes

habituals de l'aula i de la llar, parts del cos,

membres de la família, roba, animals,

aliments, mitjans de transport, joguines,

esports, temps atmosfèric, habitatge, les

activitats de cada dia, les hores, família i

amics; treball i ocupacions, temps lliure,

- Reconèixer un repertori limitat de lèxic oral d'us freqüent 

en situacions quotidianes i de temes habituals i concrets 

relacionats amb els propis interessos, experiències i 

necessitats, i inferir de les indicacions del context i la 

informació continguda en el text el significat probable de

paraules i expressions desconegudes.



lleure i esport; educació i estudi, medi

natural; i tecnologies de la informació i

comunicació.

1.6. PATRONS DE SO, ACCENTUALS, 

DE

RITME I ENTONACIÓ

- Introducció d'alguns aspectes fonètics

diferents de l'idioma a través de paraules i

estructures significatives.

- Discriminar els patrons sonors, accentuals, rítmics i 

d'entonació bàsics, i reconèixer-ne el significat i les 

intencions comunicatives.

- Acostament a pautes de ritme, accentuació i entonació i 

característiques, mitjançant rutines, rimes, cançons, 

encadenaments, dramatitzacions i relats, sempre a partir de

models.

Bloc 2: PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (SPEAKING)

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

AVALUABLES

2.1. ESTRATÈGIES DE PRODUCCIÓ

- Expressió de missatges breus i senzills

relacionats amb els camps semàntics 

treballats.

- Producció de textos orals breus treballats

prèviament a través de rutines, 

representacions, cançons, rimes, 

dramatitzacions i relats molt senzills amb

Participar en converses senzilles molt breus que 

requereixen un intercanvi d'informació en àrees de 

necessitat immediata o sobre temes molt familiars (un 

mateix, l'entorn immediat, persones, llocs, objectes i 

activitats, gusts i opinions), en un registre neutre o 

informal, utilitzant expressions i frases simples i d'ús 

freqüent, normalment aïllades o enllaçades amb connectors

bàsics, encara que de vegades la pronunciació no sigui 

- Fa presentacions breus i senzilles,

prèviament preparades i assajades, sobre

temes quotidians treballats prèviament i del

seu interès.

- Participa en converses cara a cara que

permetin veure la cara i els gestos de

l’interlocutor on s’estableix contacte social,

s’intercanvia informació personal,



suports visuals o gestuals.

- Ús de coneixements previs (utilitzar

llenguatge prefabricat, etc).

- Ús de procediments paralingüístics o

paratextuals per compensar les carències

lingüístiques, per exemple demanar ajuda,

assenyalar objectes, utilitzar el llenguatge

corporal culturalment pertinent (gestos,

expressions facials, postures, contacte 

visual o corporal), utilitzar sons 

extralingüístics i qualitats prosòdiques 

convencionals.

molt clara, hi hagi pauses i vacil·lacions i es faci necessària

la repetició, la paràfrasi i la cooperació de l'interlocutor per

mantenir la comunicació.

- Conèixer i saber aplicar les estratègies bàsiques

per produir textos orals monològics o dialògics

molt curts i senzills, utilitzant fórmules i

llenguatge “prefabricat”, expressions

memoritzades, etc., o gests per donar suport a

allò que es vol expressar.

s’expressen sentiments.

- Respon adequadament en situacions de

comunicació.

- Es desenvolupa en situacions quotidianes

senzilles, reals o simulades.

2.2. ASPECTES SOCIOCULTURALS I

SOCIOLINGÜÍSTICS

- Normes de cortesia i convencions socials.

- Costums i actituds.

- Llenguatge no-verbal.

- Conèixer aspectes socioculturals i

sociolingüístics bàsics, concrets i significatius, i aplicar 

aquests coneixements a una producció oral adequada al 

context, respectant les convencions comunicatives més 

elementals.

 

2.3. FUNCIONS COMUNICATIVES

- Salutacions i presentacions, permís, 

disculpes i gràcies.

- Expressió de capacitat, gust, sentiment,

intenció.

- Acomplir la funció o les funcions de comunicació 

principals del text (una felicitació, un intercanvi 

d'informació, un oferiment, etc.) utilitzant un repertori 

limitat dels exponents més habituals i els patrons 

discursius bàsics (salutacions, comiats, etc.).



- Descripció de persones, activitats, llocs,

objectes, hàbits.

- Petició d'ajuda, informació, instruccions i

objectes.

2.4. ESTRUCTURES 

SINTÀCTICODISCURSIVES

- Expressió de relacions lògiques: conjunció

(and); disjunció (or); oposició (but); causa

(because).

- Relacions temporals (before, after).

-  Afirmació (affirmative sentences, short

answers: yes + tag).

- Negació (negative sentences with not, no

(adj); short answers: no + tag).

- Interrogació (wh – questions; aux. 

questions)

- Expressió del temps: present (simple 

present)

- Expressió de l'aspecte: puntual (simple

tenses); habitual (simple tenses).

- Expressió de la modalitat: factualitat

(declarative sentences: «Birds fly»); 

capacitat (can); obligació (imperative);

- Emprar estructures sintàctiques bàsiques (per exemple, 

enllaçar paraules o grups de paraules amb connectors 

bàsics com and).



permís (can, may).

. Expressió de l'existència (there is/are);

l'entitat (nouns, pronouns, articles,

demonstratives); la qualitat (very + adj).

- Expressió de la quantitat: (singular or 

plural, cardinals numerals up to four digits, 

ordinal numerals up to two digits. Quantity:

all many, a lot, some, more, a bottle of, a 

glass of, a piece of. Degree: very).

- Expressió de l'espai (prepositions, adverbs

of location, position and distance).

- Expressió del temps (points: quarter past

five; divisions of time: half an hour, 

summer; indications of time: now, 

tomorrow, tomorrow morning).

- Expressió del mode (adverbs of manner,

slowly, well).

2.5. LÈXIC ORAL D'ÚS FREQÜENT

(RECEPCIÓ)

- Sobre identificació personal, colors, 

nombres, formes, mesures, noms d'objectes

habituals de l'aula i de la llar, parts del cos,

membres de la família, roba, animals, 

- Conèixer i emprar un repertori limitat de lèxic oral d'ús 

freqüent en situacions quotidianes i temes habituals i 

concrets relacionats amb els propis interessos, experiències

i necessitats.



aliments, mitjans de transport, joguines,

esports, temps atmosfèric, habitatge, les

activitats de cada dia, les hores, família i

amics; treball i ocupacions, temps lliure,

lleure i esport; educació i estudi, medi

natural; i tecnologies de la informació i

comunicació.

2.6. PATRONS DE SO, ACCENTUALS, 

DE RITME I ENTONACIÓ

- Introducció d'alguns aspectes fonètics

diferents de l'idioma a través de paraules i

estructures significatives.

- Acostament a pautes de ritme, accentuació

i entonació i característiques, mitjançant

rutines, rimes, cançons, encadenaments,

dramatitzacions i relats, sempre a partir de

models.

- Articular un repertori molt limitat de patrons

sonors, accentuals, rítmics i d'entonació bàsics, adaptant-

los a la funció comunicativa.

- Interactuar de forma molt bàsica, utilitzant tècniques molt

simples, lingüístiques o no verbals (gest, contacte físic, 

etc.) en una conversa breu.



Bloc 3: COMPRENSIÓ TEXTOS ESCRITS (READING)

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
AVALUABLES

3.1. ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ
- Ús d'informació prèvia sobre el tipus de tasca i tema.
- Formulació d'hipòtesis sobre el contingut i el context.
- Inferència i formulació d'hipòtesis sobre el significat a 
partir de la comprensió d'elements significatius, lingüístics 
i paralingüístics: ús del context visual i no verbal, 
repetició, coneixements previs sobre el tema o sobre la 
situació transferits des de les llengües que coneix.

- Identificar el tema i la informació de 
paraules, frases i oracions simples, tant en 
format imprès com en suport digital, dels 
temes treballats a classe.
- Conèixer i saber aplicar les estratègies 
bàsiques per comprendre paraules, frases i 
oracions simples.

- Comprèn les instruccions i la informació

bàsica en rètols, missatges, etc., sempre que

es tracti de paraules, frases o oracions

 simples.

- Comprèn informació essencial i localitza

informació específica en material 

informatiu senzill.

- Comprèn missatges breus i simples que

tracten sobre temes familiars i coneguts.

- Comprèn la informació essencial de 

contes breus i ben estructurats i n’identifica 

els personatges principals, sempre que hi 

hagi un bon suport visual.

3.2. ASPECTES SOCIOCULTURALS I

SOCIOLINGÜÍSTICS

- Normes de cortesia i convencions socials.

- Costums i actituds.

- Llenguatge no-verbal. 

- Identificar aspectes socioculturals i 

sociolingüístics bàsics, concrets i 

significatius

sobre la vida quotidiana (hàbits, horaris,

activitats, celebracions) condicions de vida

(habitatge, entorn), relacions interpersonals

(família, amistat, escola) i convencions 

socials. (normes de cortesia), i aplicar 

aquests coneixements en la comprensió del 

text.

3.3. FUNCIONS COMUNICATIVES

- Salutacions i presentacions, disculpes i gràcies.

- Habilitat, gust, sentiment, intenció.

- Descripció de persones, activitats, llocs, objectes, hàbits.

- Petició d'ajuda, d'informació, d'instruccions i d'objectes.

- Distingir la funció o les funcions 

comunicatives principals del text (una 

salutació, una felicitació, un oferiment, una 

petició d'informació, etc.) utilitzant un 

repertori limitat dels exponents més 



habituals i els patrons discursius bàsics 

(inici i tancament d'una carta, estructura 

d'un missatge de correu electrònic, etc.).

3.4. ESTRUCTURES SINTÀCTICODISCURSIVES

- Expressió de relacions lògiques: conjunció (and); 

disjunció (or); oposició (but); causa (because).

- Relacions temporals (before, after).

- Afirmació (affirmative sentences, short answers: yes + 

tag).

- Negació (negative sentences with not, no (adj); short 

answers: no + tag).

- Interrogació (wh – questions; aux. questions)

- Expressió del temps: present (simple present)

- Expressió de l'aspecte: puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses).

- Expressió de la modalitat: factualitat (declarative 

sentences: «Birds fly»); capacitat (can); obligació 

(imperative); permís (can, may).

- Expressió de l'existència (there is/are); l'entitat (nouns, 

pronouns, articles, demonstratives); la qualitat (very + adj).

- Expressió de la quantitat: (singular or plural, cardinals 

numerals up to four digits, ordinal numerals up to two 

digits. Quantity: all many, a lot, some, more, a bottle of, a 

- Reconèixer els significats més comuns 

associats a les estructures sintàctiques 

bàsiques de la comunicació escrita 

(estructura interrogativa per demanar 

informació, respostes curtes, etc.).



glass of, a piece of. Degree: very).

- Expressió de l'espai (prepositions, adverbs of location, 

position and distance).

- Expressió del temps (points: quarter past five; divisions 

of time: half an hour, summer; indications of time: now, 

tomorrow, tomorrow morning).

- Expressió del mode (adverbs of manner, slowly, well).

3.5. LÈXIC ESCRIT D'ÚS FREQÜENT

(RECEPCIÓ)

- Sobre identificació personal, colors, nombres, formes, 

mesures, noms d'objectes habituals de l'aula i de la llar, 

parts del cos, membres de la família, roba, animals, 

aliments, mitjans de transport, joguines, esports, temps 

atmosfèric, habitatge, les activitats de cada dia, les hores, 

família i amics; treball i ocupacions, temps lliure, lleure i 

esport; educació i estudi, medi natural; i tecnologies de la 

informació i comunicació.

- Reconèixer un repertori limitat de lèxic 

escrit d'ús freqüent en situacions 

quotidianes i temes habituals i concrets 

relacionats amb els propis interessos, 

experiències i necessitats.

3.6. PATRONS GRÀFICS I

CONVENCIONS D'ORTOGRAFIA

- Associació de grafia, significat i pronunciació del 

vocabulari bàsic per mitjà d'activitats, jocs, rimes, cançons,

relats, etc.

- Reconèixer els signes ortogràfics bàsics 

(punt, coma, etc.), així com els símbols d'ús

freqüent (@,...), i identificar-ne els 

significats i les intencions comunicatives 

generals.



Bloc 4: PRODUCCIÓ DE TEXTOS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (WRITING)

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
AVALUABLES

4.1. ESTRATÈGIES DE PRODUCCIÓ

- Ús de les competències generals i comunicatives per tal 

de realitzar eficaçment la tasca (pensar que se sap sobre el 

tema, què es vol dir o què es pot dir, etc.).

- Utilització adequada de recursos lingüístics o temàtics 

prèviament treballats.

- Expressió del missatge amb claredat, ajustant-se als 

models treballats prèviament.

- Ús de coneixements previs (utilitzar llenguatge 

«prefabricat», etc.).

- Construir, en paper o en format electrònic,

textos molt curts i senzills, formats per 

frases simples aïllades, en un registre neutre

o informal, per parlar d'un mateix, de 

l'entorn immediat i d'aspectes de la vida 

diària, en situacions familiars i previsibles.

- Completa un formulari breu i simple 

marcant o completant amb dades personals 

o a partir de la informació de les històries 

treballades.

- Escriu un missatge breu i senzill amb una

finalitat concreta i relacionada amb els 

temes treballats, partint de models molt

estructurats.

4.2. ASPECTES SOCIOCULTURALS I

SOCIOLINGÜÍSTICS

- Normes de cortesia i convencions socials.

- Costums i actituds.

- Llenguatge no-verbal.

- Saber i aplicar les estratègies bàsiques per

produir textos molt breus i senzills (per 

exemple, copiar paraules i frases molt 

comunes per fer les funcions 

comunicatives).

4.3. FUNCIONS COMUNICATIVES

- Salutacions i presentacions, permís, disculpes i gràcies.

- Expressió de capacitat, gust, sentiment, intenció.

- Descripció de persones, activitats, llocs, objectes, hàbits.

- Acomplir la principal funció comunicativa

del text escrit (una salutació, una invitació, 

etc.) utilitzant un repertori limitat dels 

exponents més habituals i els patrons 



- Petició d'ajuda, d'informació, d'instruccions i d'objectes. discursius bàsics.

4.4. ESTRUCTURES SINTÀCTICODISCURSIVES

- Expressió de relacions lògiques: conjunció (and); 

disjunció (or); oposició (but); causa (because).

- Relacions temporals (before, after).

- Afirmació (affirmative sentences, short answers: yes + 

tag).

- Negació (negative sentences with not, no (adj); short 

answers: no + tag).

- Interrogació (wh – questions; aux. questions)

- Expressió del temps: present (simple present)

- Expressió de l'aspecte: puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses).

- Expressió de la modalitat: factualitat (declarative 

sentences: «Birds fly»); capacitat (can); obligació 

(imperative); permís (can, may).

- Expressió de l'existència (there is/are); l'entitat (nouns, 

pronouns, articles, demonstratives); la qualitat (very + adj).

- Expressió de la quantitat: (singular or plural, cardinals 

numerals up to four digits, ordinal numerals up to two 

digits. Quantity: all many, a lot, some, more, a bottle of, a 

glass of, a piece of. Degree: very).

- Emprar estructures sintàctiques bàsiques 

(per exemple, enllaçar paraules o grups de 

paraules amb connectors bàsics com and).



- Expressió de l'espai (prepositions, adverbs of location, 

position and distance).

- Expressió del temps (points: quarter past five; divisions 

of time: half an hour, summer; indications of time: now, 

tomorrow, tomorrow morning).

- Expressió del mode (adverbs of manner, slowly, well).

4.5. LÈXIC ESCRIT D'ÚS FREQÜENT

(PRODUCCIÓ)

- Sobre identificació personal, colors, nombres, formes, 

mesures, noms d'objectes habituals de l'aula i de la llar, 

parts del cos, membres de la família, roba, animals, 

aliments, mitjans de transport, joguines, esports, temps 

atmosfèric, habitatge, les activitats de cada dia, les hores, 

família i amics; treball i ocupacions, temps lliure, lleure i 

esport; educació i estudi, medi natural; i tecnologies de la 

informació i comunicació.

- Conèixer i emprar un repertori de lèxic 

escrit d'ús freqüent en situacions 

quotidianes i qüestions comunes i 

específiques relacionades amb els 

interessos, les experiències i les necessitats 

dels alumnes.

4.6. PATRONS GRÀFICS I

CONVENCIONS D'ORTOGRAFIA

Associació de grafia, significat i pronunciació del 

vocabulari bàsic per mitjà d'activitats, jocs, rimes, cançons,

relats, etc.

- Aplicar patrons gràfics i convencions 

bàsiques d'ortografia per escriure paraules o

frases curtes que s'utilitzen normalment per 

parlar.



UNITAT OBJECTIUS ACTIVITATS ESTÀNDARDS

D’AVALUACIÓ

(MÍNIMS)

COMPETÈNCIES

BÀSIQUES



1. A computer
for the club

- Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Introducció del vocabulari 

relacionat amb lel temps 

lliure amb flashcards

- Introducció de vocabulari 

relacionat amb l’ordinador

- Escoltar historia A laptop 

for the club

- Feina del llibre sobre la 

unitat

- Repassar el vocabulari de 

diferents maneres.

-Pràctica de la gramàtica: do 

en afirmatiu, negatiu i 

interrogació. Respostes amb 

Yes, I do. / No, I don’t

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Interacció amb el

món físic

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística



Halloween - Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Flashcards de Halloween

- Pluja  idees de quines 

disfresses portaran.

- Escoltar i fer activitat amb 

cançó This is Halloween!

- Fitxes relacionades amb el 

tema com pot ser Wordsearch

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Interacció amb el

món físic

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística



2. Animal
world

- Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Feina amb el llibre Tiger 

Team sobre els animals i els 

seus elements físics

- Explicar el conte The tortoise

and the hare.

- Joc d’endevinar l’animal (dos

equips)

- Repassar el vocabulari de 

diferents maneres.

- Introducció del has/have got i

pràctica.

- Fitxa del meu animal preferit.

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Interacció amb el

món físic

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística



Christmas - Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Flashcards de Christmas

- Escoltar un carol

- Veure la història Christmas 

Carol en versió infanntil.

- Presentació sobre tradicions 

de Nadal

- Fitxes relacionades amb el 

tema com pot ser Wordsearch

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Interacció amb el

món físic

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística



3. Sports star - Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Introducció de diversos 

esports amb flashcards

- Escoltar historia Lily’s Story

- Feina del llibre sobre la 

unitat

- Repassar el vocabulari de 

diferents maneres.

-Pràctica del verb can en 

afirmació, negació, pregunta 

i resposta.

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística



4. Food we
like

- Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Introducció del vocabulari 

sobre el menjar.

- Contar el conte  The earl of 

sandwich.

- Fer exercicis de true/false.

-  Format  de  pregunta “  Do

you…”  i  “s”   en  la  tercera

persona  singular  (present

simple)

- Exercicis del llibre referents

al present simple.

-  Repassar  el  vocabulari  de

diferents maneres.

-  Diàleg  representat  per  la

mestra.

- Crear un diàleg per parelles

basat en el que es va presentar

anteriorment.

- Jugar a Snap!

- Mirar una recepta

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística



5.  Things we
do every day

- Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Introducció del vocabulari 

relacionat amb les rutines 

diàries amb flashcards

- Introducció del temps.

- Escoltar historia King 

Midas

- Feina del llibre sobre la 

unitat

- Repassar el vocabulari de 

diferents maneres.

-Pràctica de la gramàtica: 

Present simple for daily 

routines.

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Interacció amb el

món físic

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística



6. At the
beach

- Escoltar i comprendre missatges orals dins

un context i amb suport visual, utilitzant les

informacions rebudes per fer tasques

relacionades amb la situació i amb la seva 

experiència.

- Desenvolupar la competència en

comunicació lingüística oral i escrita per 

comunicar-se i interactuar amb els

altres i satisfer les necessitats personals.

- Incorporar el vocabulari presentat

- Utilitzar els coneixements, habilitats, 

destreses i experiències prèvies amb

altres llengües per adquirir d’una manera 

més ràpida, eficaç i autònoma la llengua 

estrangera.

- Mostrar una actitud receptiva, d’interès, 

d’esforç i de confiança amb

la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 

la llengua estrangera.

- Desenvolupar l’interès per gaudir de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera en 

un ambient divertit i lúdic.

- Elaborar petits missatges

- Introducció del vocabulari 

relacionat amb accions amb 

flashcards

- Introducció de vocabulary 

relacionat amb la platja.

- Escoltar historia Shark 

Attack.

- Feina del llibre sobre la 

unitat

- Repassar el vocabulari de 

diferents maneres.

-Pràctica del Present 

continuous, afirmatiu, 

negatiu i interrogatiu.

- Identifica el vocabulari 

principal

- Comprèn l’idea general d’un 

text oral

- Produeix frases curtes per 

comunicar-se o intercanviar 

informació

- Lingüística i

comunicativa

- Aprendre a aprendre

- Cultural i artística





PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL: 3r

MESTRA/ES: Maria Rosa Mercadal Franco

ÀREA: MATEMÀTIQUES

OBJECTIUS D'ETAPA

1. Valorar  el  paper  de  les  matemàtiques  en  la  vida  quotidiana  i  reconèixer  el  valor  d’actituds  com l’exploració  de  diferents

alternatives, la conveniència de la precisió o aproximació i l’esforç en la recerca de solucions.

2. Expressar verbalment i de forma raonada el procés seguit per solucionar problemes de l’entorn proper.

3. Utilitzar  processos  de  lectura,  reflexió,  raonament  i  estratègies  de  resolució  de  problemes,  fent  els  càlculs  necessaris  i

comprovant les solucions.

4. Aconseguir la capacitat d’enfrontar amb èxit les situacions en les que intervenen els nombres, valorant i adquirint seguretat en

les pròpies habilitats matemàtiques.

5. Elaborar  i  utilitzar  instruments  i  estratègies  personals  (aproximació,  estimació  de  càlculs  mentals,  mesures,  orientació

espacial...), per fer prediccions i en la resolució de problemes.

6. Elaborar i presentar informes sobre els resultats i conclusions dels processos d’investigació.

7. Identificar i  resoldre problemes de la vida quotidiana, relacionant la realitat  i  les matemàtiques i  valorant els coneixements

matemàtics per resoldre aquests problemes.

8. Conèixer l’existència d’algunes unitats i aparells de mesura tradicional a les Illes Balears. I l’aportació de diferents cultures en el

món matemàtic.



9. Utilitzar  habitualment  de  manera  adequada  els  mitjans  tecnològics  per  facilitar  el  càlcul,  la  recerca  de  informació  i  en  el

tractament i representació de diverses informacions.

10. Identificar formes geomètriques del seu entorn per comprendre i descriure la realitat.

11.Desenvolupar estratègies de comprensió lectora en els missatges transmesos pels textos escrits utilitzats a l’àrea.

12.Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin tant l’activitat individual com la col∙laboració activa i la responsabilitat en

l’aprenentatge cooperatiu.

·Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències

Els ciutadans es troben davant situacions que impliquen interpretar conceptes de caràcter quantitatiu, espacial, probabilístic, qualitatiu,

lògic i estadístic. La informació que ens arriba a través dels mitjans de comunicació sovint s’expressa en forma de taules, fórmules,

diagrames o gràfics que requereixen coneixements matemàtics per comprendre’ls correctament. Els contextos en què poden aparèixer

són múltiples: de matemàtiques, economia, tecnologia, ciències naturals i socials, medicina, comunicacions, esports, etc. Per tant, es fa

necessari adquirir una competència matemàtica que permeti elaborar hipòtesis i contrastar-les, dissenyar estratègies de resolució de

problemes, ajudar en la presa de decisions adients i analitzar la veracitat de la solució.

En els processos matemàtics hi poden intervenir altres competències, a més de la matemàtica:

— Competència en comunicació lingüística, per llegir comprensivament, reflexionar i comunicar els resultats.

— Competència digital, per tractar de manera adient la informació.

— Competència d’aprendre a aprendre, per establir un pla de treball que es revisa i modifica sempre que sigui necessari després de

valorar l’error com a element orientador.



— Competències socials i cíviques, per mantenir una actitud oberta davant diferents solucions.

— Competència de sentit  d’iniciativa i esperit  emprenedor, per veure diverses solucions a un mateix problema i comprovar-ne les

solucions.

— Competència de consciència i expressions culturals en la mesura que el coneixement matemàtic i l’art tenen lligams comuns.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

• Competència en comunicació lingüística: CL

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: CMCT

• Competència digital: CD

• Aprendre a aprendre: AA

• Competències socials i cíviques: CSC

• Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE

• Consciència i expressions culturals: CEC



● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

1R TRIMESTRE

Bloc 1: PROCESSOS MATEMÀTICS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Comprensió de l'enunciat de 
les activitats proposades i 
resolució de problemes

- Elaboració d'un dibuix, 
esquema, taula de la situació

1. Expressar verbalment el 
procés que s'ha seguit en la 
resolució d'un problema.

1.2- Comprèn l'enunciat d'un 
problema i les dades que 
conté

CL, CMCT

2. Utilitzar processos de 
raonament i estratègies de 
resolució de problemes.

2.2- Identifica i interpreta 
dades numèriques senzilles

CMCT

4. Iniciar-se en el 
plantejament de 
preguntes i en la 
recerca de respostes 
tant en l'estudi de 
conceptes com en la 
resolució de problemes.

4.1- S'inicia en el plantejament
de preguntes i en la recerca de
respostes adients

CL, CMCT, AA,  SIEE

Bloc 2: NOMBRES
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Grafia i direccionalitat de les 
xifres. Nom i escriptura 

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 

1.1- Llegeix, escriu i ordena 
nombres naturals

CL, CMCT



correcta els nombres fins a 
cinc xifres.

escriure i ordenar nombres de 
fins a quatre xifres.

- L'ordre numèrica. Ordinals. 
Comparació de nombres

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.2- Utilitza els nombres 
ordinals en contextos reals

CL, CMCT

- Equivalències dins el sistema
decimal: unitats, desenes, 
centenes, unitats de miler i les 
desenes de miler. Valors 
posicional de les xifres 

- Descomposició de nombres 
segons el valor posicional de 
les xifres

- Aproximació a les desenes, 
centenes i milers

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.3- Descompon nombres de 
fins a cinc xifres segons el 
valor posicional de les xifres

CMCT

2. Interpretar els nombres 
naturals segons el seu valor 
en situacions de la vida 
quotidiana.

2.1- Interpreta en textos 
numèrics els nombres naturals
i reconeix el valor de la posició
de les xifres

CMCT

- Operacions amb nombres 
naturals: addició, subtracció i 
multiplicació

- Estratègies de càlcul mental

4. Conèixer, utilitzar i 
automatitzar algoritmes de la 
suma, la resta i la multiplicació
en contextos de resolució de 
problemes. Fer operacions 
emprant el càlcul mental.

4.2- Fa operacions amb 
nombres naturals emprant 
algoritmes i el càlcul mental: 
suma, resta, multiplicació. 

CMCT

- Construcció de sèries 1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.4- Fa sèries numèriques 
ascendents. 

CMCT

- Iniciació en la construcció i 
memorització de les taules de 

4. Construir, memoritzar i 
utilitzar les taules de 

4.4- S'inicia en la construcció, 
memorització i ús de les taules

CL, CMCT, AA



multiplicar multiplicar. de multiplicar

- Aplicació de les operacions a
la resolució de problemes. 5. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 
quotidiana, establir connexions
entre la realitat i les 
matemàtiques i valorar la 
utilitat dels coneixements 
matemàtics per resoldre 
problemes.

5.1- Resol problemes que 
impliquen el domini dels 
continguts treballats.

CL, CMCT, AA

Bloc 3: MESURA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Tria de la unitat més adient 
per expressar una mesura

1. Seleccionar els instruments 
i les unitats de mesura més 
usuals, fer estimacions i 
expressar mesures senzilles 

1.2- Elegeix la unitat més 
adient per expressar una 
mesura.

CL, CMCT

- Mesura del temps: unitat de 
mesura (dia, setmana, any) i 
lectura el rellotges analògics 
(hores, mitges hores, quarts i 
minuts)

3. Conèixer les unitats més 
usuals de la mesura del temps
i saber l'hora.

3.1- Coneix i utilitza les unitats 
de mesura del temps i les 
relacions entre aquestes: hora,
mitges hores, quarts, dia, 
setmana, any...
3.2- Reconeix l'hora.

CL, CMCT



- Resolució de problemes de 
mesura

5. Resoldre problemes senzills
de mesures de la vida 
quotidiana i establir 
connexions entre la realitat i 
les matemàtiques.

5.2-Resol problemes senzills 
de la vida quotidiana emprant 
les unitats de  mesura 
apreses.

CL, CMCT, AA

 Bloc 4: GEOMETRIA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 
D'APRENENTATGE 
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Figures geomètriques i els 
seus elements: polígons, 
triangles, quadrilàters i cercles.

- Identificació i denominació de
polígons atenent al nombre de 
costats.

2. Conèixer les figures planes: 
triangle, rectangle i quadrat.

2.1- Coneix i representa 
figures planes i en sap els 
seus elements.

CL, CMCT

Bloc 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Recollida i classificació de 
dades quantitatives

1. Recollir i registrar 
informacions quantitatives en 
diagrames de barres lineals.

1.1- Recull i classifica dades 
de situacions de l'entorn

CL, CMCT,  CSC

- Interpretació de gràfics i 
estadístiques senzills

2. Llegir i interpretar 
representacions gràfiques 

2.1- Interpreta gràfics molts 
senzills amb diagrames de 

CL, CMCT,  CSC



- Elaboració i interpretació de 
gràfics senzills amb diagrames
de barres 

senzilles. barres amb dades obtingudes 
en situacions molt properes

- Anàlisi de les informacions 
presentades a través de 
gràfics

3. Fer estimacions basades en
les experiències de probabilitat
amb monedes, cartes...

3.1- Fa estimacions sobre les 
informacions que es presenten
mitjançant gràfics estadístics

CL, CMCT, AA, CSC

2N TRIMESTRE

Bloc 1: PROCESSOS MATEMÀTICS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Comprensió de l'enunciat de 
les activitats proposades i 
resolució de problemes

- Elaboració d'un dibuix, 
esquema, taula de la situació

1. Expressar verbalment el 
procés que s'ha seguit en la 
resolució d'un problema.

1.2- Comprèn l'enunciat d'un 
problema i les dades que 
conté

CL, CMCT

2. Utilitzar processos de 
raonament i estratègies de 
resolució de problemes.

2.2- Identifica i interpreta 
dades numèriques senzilles

2.3- Fa estimacions dels 
resultats esperats.

CL, CMCT, AA

4. Iniciar-se en el plantejament
de preguntes i en la recerca de
respostes tant en l'estudi de 
conceptes com en la resolució 
de problemes.

4.1- S'inicia en el plantejament
de preguntes i en la recerca de
respostes adients

CL, CMCT, AA



- Seguretat en les pròpies 
capacitats per afrontar les 
dificultats que es presenten en
l'elaboració de treballs

3. Identificar i resoldre 
problemes de la vida 
quotidiana adequats al nivell i 
establir relacions entre la 
realitat i les matemàtiques.

3.1- Mostra actituds 
adequades per al treball en 
matemàtiques: esforç, 
perseverança i flexibilitat.

AA, SIEE

Bloc 2: NOMBRES
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Grafia i direccionalitat de les 
xifres. Nom i escriptura 
correcta els nombres fins a 
cinc xifres.

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.1- Llegeix, escriu i ordena 
nombres naturals

CL, CMCT

- L'ordre numèrica. Ordinals. 
Comparació de nombres

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.2- Utilitza els nombres 
ordinals en contextos reals

CL, CMCT

- Equivalències dins el sistema
decimal: unitats, desenes, 
centenes, unitats de miler i les 
desenes de miler. Valors 
posicional de les xifres.

- Descomposició de nombres 
segons el valor posicional de 
les xifres

- Aproximació a les desenes, 
centenes i milers

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.3- Descompon nombres de 
fins a cinc xifres segons el 
valor posicional de les xifres

 CMCT

2. Interpretar els nombres 
naturals segons el seu valor 
en situacions de la vida 
quotidiana.

2.1- Interpreta en textos 
numèrics els nombres naturals
i reconeix el valor de la posició
de les xifres

CMCT



- Operacions amb nombres 
naturals: addició, subtracció i 
multiplicació

- Estratègies de càlcul mental

4. Conèixer, utilitzar i 
automatitzar algoritmes de la 
suma, la resta i la multiplicació
en contextos de resolució de 
problemes. Fer operacions 
emprant el càlcul mental.

4.2- Fa operacions amb 
nombres naturals emprant 
algoritmes i el càlcul mental: 
suma, resta, multiplicació.

CMCT

- Construcció de sèries 1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.4- Fa sèries numèriques 
ascendents i descendents

CMCT

- Construcció i memorització 
de les taules de multiplicar

4. Construeix, memoritza i 
utilitza les taules de multiplicar.

4.4- Construeix, memoritza i fa
servir les taules de multiplicar

CL, CMCT, AA

- Aplicació de les operacions a
la resolució de problemes.

5. Identificar i resoldre 
problemes de la vida 
quotidiana, establir connexions
entre la realitat i les 
matemàtiques i valorar la 
utilitat dels coneixements 
matemàtics per resoldre 
problemes.

5.1- Resol problemes que 
impliquen el domini dels 
continguts treballats.

CL, CMCT, AA

Bloc 3: MESURA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Unitats del sistema mètric 
decimal de longitud i massa i 
expressió en forma simple 
d'aquestes mesures

1. Seleccionar els instruments 
i les unitats de mesura més 
usuals, fer estimacions i 
expressar mesures senzilles 

1.1- Identifica algunes  unitats 
del sistema mètric decimal de 
longitud, capacitat i massa

CL, CMCT, CSC



- Tria de la unitat més adient 
per expressar una mesura

de longitud, massa, capacitat i 
temps en contextos reals.

1.2- Elegeix la unitat més 
adient per expressar una 
mesura.

- Comparació i ordenació de 
mesures d'una mateixa 
quantitat

2. Emprar algunes unitats de 
mesura i convertir-les en altres
de la mateixa magnitud.

2.3- Compara i ordena 
mesures d'una mateixa 
quantitat

CL, CMCT

- Realització de mesuraments 2. Emprar algunes unitats de 
mesura i convertir-les en altres
de la mateixa magnitud.

2.2- Mesura amb els 
instruments proposats

CL, CMCT, CD

- Estimació de longituds i 
masses d'objectes coneguts i 
tria de les unitats 
corresponents

2. Emprar algunes unitats de 
mesura i convertir-les en altres
de la mateixa magnitud.

2.1- Estima algunes mesures 
de longitud  i massa.

CMCT, CD

- Mesura del temps: unitat de 
mesura (dia, setmana, any) i 
lectura el rellotges analògics i 
digitals (hores, mitges hores, 
quarts i minuts).

3. Conèixer les unitats més 
usuals de la mesura del temps
i saber l'hora en els dos tipus 
de rellotge.

3.1- Coneix i utilitza les unitats 
de mesura del temps i les 
relacions entre aquestes: hora,
mitges hores, quarts, dia, 
setmana, any...
3.2- Reconeix l'hora en el dos 
tipus de rellotge

CL, CMCT, CD

- El sistema monetari de la 
Unió Europea. Unitat principal:
l'euro. Valor de les diferents 
monedes i bitllets.

- Equivalència entre monedes i
bitllets.

4. Conèixer el valor de les 
monedes i els bitllets del 
sistema monetari europeu i les
equivalències entre aquests.

4.1- Coneix el valor i les 
equivalències entre les 
diferents monedes i bitllets.

CL, CMCT, CSC

- Resolució de problemes de 
mesura.

5. Resoldre problemes senzills
de mesures de la vida 
quotidiana i establir 

5.2-Resol problemes senzills 
de la vida quotidiana emprant 
les unitats de  mesura 

CL, CMCT, AA



connexions entre la realitat i 
les matemàtiques.

apreses.

 Bloc 4: GEOMETRIA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Situació en el plànol i en 
l'espai i interpretació.

- Interpretació de missatges 
amb informacions sobre 
relacions espacials.

1. Utilitzar les nocions 
geomètriques de paral·lelisme,
perpendicularitat, línia recta, 
corba, simetria i perímetre en 
situacions de la vida 
quotidiana.

1.1- Identifica i representa 
posicions relatives de rectes

CL, CMCT, CEC

3. Descriure i representar la 
situació d'un objecte de 
l'entorn proper en un croquis o
plànol.

3.1- Descriu objectes i 
situacions fent servir el 
vocabulari geomètric que 
coneix, explica un recorregut i 
s'orienta  en l'espai

CL, CMCT

- Noció d'angle. 1. Utilitzar les nocions 
geomètriques de paral·lelisme,
perpendicularitat, línia recta, 
corba, simetria i perímetre en 
situacions de la vida 
quotidiana.

1.2- Identifica i representa 
angles (agús obtús, recte) en 
diferents posicions

CMCT, CEC

- Figures geomètriques i els 
seus elements: polígons, 
triangles, quadrilàters i cercles.

- Identificació i denominació de

2. Conèixer les figures planes: 
triangle, rectangle i quadrat.

2.1- Coneix i representa 
figures planes i en sap els 
seus elements

CL, CMCT,  CEC



polígons atenent al nombre de 
costats.

- La circumferència i el cercle. 
Elements bàsics: centre, radi i 
diàmetre.

- Reconeixement de simetries 5. Relacionar els conceptes 
d'angle i gir.

5.1- Identifica en situacions 
senzilles la simetria i 
construeix figures simètriques 
respecte d'un eix

CL, CMCT, CEC

Bloc 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Recollida i classificació de 
dades quantitatives

1. Recollir i registrar 
informacions quantitatives en 
diagrames de barres lineals.

1.1- Recull i classifica dades 
de situacions de l'entorn

CL, CMCT,  CSC

- Interpretació de gràfics i 
estadístiques senzills

- Elaboració i interpretació de 
gràfics senzills amb diagrames
de barres 

2. Llegir i interpretar 
representacions gràfiques 
senzilles.

2.1-Interpreta gràfics molt 
senzills amb diagrames de 
barres amb dades obtingudes 
en situacions molt properes

CL, CMCT,  CSC



3R TRIMESTRE

Bloc 1: PROCESSOS MATEMÀTICS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Comprensió de l'enunciat de 
les activitats proposades i 
resolució de problemes

- Elaboració d'un dibuix, 
esquema, taula de la situació

1. Expressar verbalment el 
procés que s'ha seguit en la 
resolució d'un problema.

1.2- Comprèn l'enunciat d'un 
problema i les dades que 
conté

CL, CMCT

2. Utilitzar processos de 
raonament i estratègies de 
resolució de problemes.

2.2- Identifica i interpreta 
dades numèriques senzilles

2.3- Fa estimacions dels 
resultats esperats.

CL, CMCT, AA

4. Iniciar-se en el plantejament
de preguntes i en la recerca de
respostes tant en l'estudi de 
conceptes com en la resolució 
de problemes.

4.1- S'inicia en el plantejament
de preguntes i en la recerca de
respostes adients

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

- Seguretat en les pròpies 
capacitats per afrontar les 
dificultats que es presenten en
l'elaboració de treballs

3. Identificar i resoldre 
problemes de la vida 
quotidiana adequats al nivell i 
establir relacions entre la 
realitat i les matemàtiques.

3.1- Mostra actituds 
adequades per al treball en 
matemàtiques: esforç, 
perseverança i flexibilitat.

AA,  SIEE

- Iniciació en la utilització de 
les tecnologies de la 
informació i la comunicació en 
el procés d'aprenentatge

5. Iniciar-se en la utilització de 
mitjans tecnològics en el 
procés d'aprenentatge.

5.1- Utilitza algunes eines 
tecnològiques per resoldre 
situacions i com a mitjà 
d'aprenentatge

CMCT, CD, AA



Bloc 2: NOMBRES
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Grafia i direccionalitat de les 
xifres. Nom i escriptura 
correcta els nombres fins a 
cinc xifres.

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.1- Llegeix, escriu i ordena 
nombres naturals

CL, CMCT

- L'ordre numèrica. Ordinals. 
Comparació de nombres.

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.2- Utilitza els nombres 
ordinals en contextos reals

CL, CMCT

- Equivalències dins el sistema
decimal: unitats, desenes, 
centenes, unitats de miler i les 
desenes de miler. Valors 
posicional de les xifres 

- Descomposició de nombres 
segons el valor posicional de 
les xifres

- Aproximació a les desenes, 
centenes i milers

1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.3- Descompon nombres de 
fins a cinc xifres segons el 
valor posicional de les xifres

CMCT

2. Interpretar els nombres 
naturals segons el seu valor 
en situacions de la vida 
quotidiana.

2.1- Interpreta en textos 
numèrics els nombres naturals
i reconeix el valor de la posició
de les xifres

CMCT

- Operacions amb nombres 
naturals: addició, subtracció i 
multiplicació

- Iniciació al concepte de 
divisió.

4. Conèixer, utilitzar i 
automatitzar algoritmes de la 
suma, la resta i la multiplicació
en contextos de resolució de 
problemes. Fer operacions 
emprant el càlcul mental.

4.2- Fa operacions amb 
nombres naturals emprant 
algoritmes i el càlcul mental: 
suma, resta i multiplicació. 

CMCT



- Estratègies de càlcul mental

- Construcció de sèries 1. Identificar  i escriure les 
grafies de les xifres. Llegir, 
escriure i ordenar nombres de 
fins a cinc xifres.

1.4- Fa sèries numèriques 
ascendents i descendents

CMCT

- Construcció i memorització 
de les taules de multiplicar

4. Conèixer, utilitzar i 
automatitzar algoritmes de la 
suma, la resta i la multiplicació
en contextos de resolució de 
problemes. Fer operacions 
emprant el càlcul mental.

4.4- Construeix, memoritza i fa
servir les taules de multiplicar

CL, CMCT, AA

- Iniciació a l'ús de la 
calculadora

4. Conèixer, utilitzar i 
automatitzar algoritmes de la 
suma, la resta i la multiplicació
en contextos de resolució de 
problemes. Fer operacions 
emprant el càlcul mental.

4.1- Estima i comprova els 
resultats obtinguts.

CMCT, CD

- Aplicació de les operacions a
la resolució de problemes.

- Utilització i automatització 
dels algoritmes de suma, resta
i multiplicació

- Iniciació al concepte de 
fracció

3. Emprar els nombres 
naturals per interpretar i 
intercanviar informació en 
contextos de la vida 
quotidiana.

3.1- Empra els nombres 
naturals en contextos reals, 
establint equivalències entre 
aquests i emprant-los com a 
operadors per a resoldre 
problemes

CL, CMCT, AA, CSC

5. Identificar i resoldre 
problemes de la vida 
quotidiana, establir connexions
entre la realitat i les 
matemàtiques i valorar la 
utilitat dels coneixements 

5.1- Resol problemes que 
impliquen el domini dels 
continguts treballats, pren 
decisions i valora les 
conseqüències.

CL, CMCT, AA, SIEE



matemàtics per resoldre 
problemes.

Bloc 3: MESURA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Unitats de capacitat i 
expressió en forma simple 
d'aquestes mesures

- Tria de la unitat més adient 
per expressar una mesura

1. Seleccionar les unitats de 
mesura de capacitat  en 
contextos reals.

1.1- Identifica algunes  unitats 
de capacitat.

1.2- Elegeix la unitat més 
adient per expressar una 
mesura.

CL, CMCT

- Comparació i ordenació de 
mesures d'una mateixa 
quantitat

2. Emprar algunes unitats de 
mesura i convertir-les en altres
de la mateixa magnitud.

2.3- Compara i ordena 
mesures d'una mateixa 
quantitat

CMCT

- Realització de mesuraments 2. Emprar algunes unitats de 
mesura i convertir-les en altres
de la mateixa magnitud.

2.2- Mesura amb els 
instruments proposats

CMCT, CD

- Estimació de capacitats 
d'objectes coneguts i tria de 
les unitats corresponents

2. Emprar algunes unitats de 
mesura i convertir-les en altres
de la mateixa magnitud.

2.1- Estima algunes mesures 
de  capacitat.

CL, CMCT

- Resolució de problemes de 
mesura

5. Resoldre problemes senzills
de mesures de la vida 
quotidiana i establir 
connexions entre la realitat i 
les matemàtiques.

5.2-Resol problemes senzills 
de la vida quotidiana emprant 
les unitats de  mesura 
apreses.

CL, CMCT, AA



 Bloc 4: GEOMETRIA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Identificació, comparació i 
classificació dels cossos 
geomètrics en objectes 
familiars (cubs, prismes, 
piràmides i esferes) 

4. Identificar figures planes i 
cossos geomètrics senzills en 
imatges o materials de 
l'entorn.

4.1- Identifica els cossos 
geomètrics i els seus 
elements: cares, vèrtex i 
arestes.

CL, CMCT, CEC

Bloc 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Anàlisi de les informacions 
presentades a través de 
gràfics

3. Fer estimacions basades en
les experiències de probabilitat
amb monedes, cartes...

3.1- Fa estimacions sobre les 
informacions que es presenten
mitjançant gràfics estadístics

CL, CMCT, AA, CSC

- Iniciació intuïtiva a la 
probabilitat d'un succés 

4. Resoldre problemes que 
impliquin el domini dels 
continguts propis de 
l'estadística i la probabilitat.

4.2- Fa conjectures i 
estimacions sobre alguns jocs 
(monedes, daus, cartes, 
loteria... )

CL, CMCT, AA, CSC



* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

1. Agrupaments.

Es tracta d'un grup estable de convivència de 20 fillets i filletes que estan distribuïts en forma d’U.

2. L’espai.

• Aula de referència del grup classe; l’aula 8 del centre.

3. Organització de les sessions.  

Es dediquen 2 sessions d’una hora, una sessió de 90 minuts i una sessió de 30 minuts a l’àrea de matemàtiques,

3.1 Tipus d’activitats.

• Activitats orals.

• Activitats individuals.

• Activitats amb suport gràfic.



• Produccions gràfiques.

• Petites investigacions.

• Realització de proves objectives.

• Jocs matemàtics.

4. Materials i recursos didàctics.

• PDI i ordinador de l’aula.

• Materials d'elaboració pròpia.

• Internet.

• Quadern d'activitats.

• Materials diversos del centre.

• Material True-true per iniciar l’alumnat a la robòtica.

5. Mesures de reforç i suport.

El grup disposa del suport de l’AL del centre una sessió de 60 minuts a la setmana.



Quan es detecten dificultats, s'adopten les mesures de reforç i suport a l'alumnat que ho necessita:

• Disseny d'activitats amb diferent grau de complexitat i que s'adaptin als diferents ritmes i característiques de l'alumnat, 

permetent diversos nivells de resolució.

• Fer adaptacions significatives en cas necessari.

6. Tractament de la lectura.  

En aquesta àrea la lectura  és molt present (enunciats, problemes, normes o regles de jocs matemàtics, enigmes, …).

La lectura és un mitjà per entrenar i desenvolupar continguts matemàtics i adquirir i ampliar vocabulari específic.

7. Ús de les TIC

• S'aprofiten la tecnologia com element de motivació per practicar i entrenar diferents continguts treballats.

• S’utilitzen diferents recursos tecnològics per treballar continguts específics (taules i gràfics).

• És una eina molt adequada per treballar la diversitat a l'aula.



8.  Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

• Activitats d'avaluació inicial per tal de saber els coneixements previs dels alumnes.

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en  les proves objectives (30%), el treball d'aula (40%) i l'actitud  (30%).

• Instruments d'avaluació:

• Proves objectives.

• Full de registre del treball d’aula.

• Full de registre de l’actitud i participació en el desenvolupament de les diferents sessions.



PROGRAMACIÓ D’AULA     ANY ACADÈMIC: 21-22    NIVELL: 3r curs EP 

MESTRA: CRISTINA CAMPS SALES 

ÀREA: RELIGIÓ CATÒLICA 

1. OBJECTIUS D’ETAPA: 

L’Educació Primària contribuirà a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:  

1. Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb elles, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i 

respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.  

2. Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en un mateix, sentit 

crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge, i esperit emprenedor.  

3. Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els permetin espavilar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i 

domèstic, així com en els grups socials amb què es relacionen.  

4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones, i la 

no discriminació de persones amb discapacitat.  

5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i, si n’hi hagués, la llengua cooficial de la comunitat autònoma, i desenvolupar 

hàbits de lectura. 

6. Adquirir en, almenys, una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els permeti expressar i comprendre missatges senzills, i 

espavilar-se en situacions quotidianes.  

7. 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 seva vida quotidiana.  

8. Conèixer els aspectes fonamentals de les ciències de la naturalesa, les ciències socials, la geografia, la història i la cultura. 

9. Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació, desenvolupant un esperit crític davant dels 

missatges que reben i elaboren.  

10. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques, i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i audiovisuals.  

11. Valorar la higiene i la salut, acceptar el mateix cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport com mitjans per 

afavorir el desenvolupament personal i social.  



12. Conèixer i valorar els animals més pròxims a l’ésser humà i adoptar maneres de comportament que afavoreixin la seva cura.  

13. Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud 

contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.  

14. L’educació viària i actituds de respecte que incideixin en la prevenció dels accidents de trànsit. 

 

2. INTRODUCCIÓ: 

  

L’assignatura de religió catòlica pretén donar resposta a la necessitat de l’alumne de formar-se i desenvolupar-se dins de la dimensió religiosa com a 

part fonamental de la seva maduració. La dimensió religiosa, ve a completar el desenvolupament ple de la persona i ajuda a descobrir el significat i el 

sentit de la vida des de el punt de vista espiritual. És per això que contribueix a l’educació integral  de l’alumne: per una banda introdueix dins de la 

dimensió religiosa i per l’altre l’introdueix dins de la història i cultura.  

Així dons la finalitat de l’assignatura no és  un adoctrinament sinó una introducció al cristianisme i la vida cristiana, adoptant una sèrie de valors i 

significats característics del cristianisme que a l’hora afavoreixen el desenvolupament de la responsabilitat personal i social, adquirint d’aquesta 

manera competències socials i cíviques. 

Un altre aspecte important és que l’educació religiosa treballa també la competència cultural i artística que esta intrínseca i inevitablement lligada a 

la història de la religió.  

 

3. METODOLOGIA 
 

Els continguts a treballar es desenvoluparan  de manera respectuosa amb les etapes del desenvolupament dels alumnes, col·laborant en aquest 

sentit en els aprenentatges instrumentals i transversals propis de cada etapa educativa.  

L’assignatura emprarà una metodologia que respectarà els següents principis:  es partirà dels coneixements previs dels alumnes (allò proper i 

conegut) i les seves experiències per afavorir una aprenentatge significatiu i motivador. S’intentarà en tot moment mantenir una bona interacció 



mestre-alumne per tal d’afavorir aquest procés.  Serà competència de la mestra ajudar a assimilar conceptes i relacionar-los amb els que ja coneixen. 

D’aquesta manera es treballarà de forma activa i globalitzadora, és a dir interrelacionant tots el continguts, activitats, situacions, etc.  Així 

aconseguirem que l’alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge i participi activament dels seus descobriments,  desenvolupant-se de 

manera global i fent que els aprenentatges siguin més significatius. 

Com eina per l’aprenentatge es treballarà molt a partir de situacions de conversa orals, que facin a l’alumne pensar i qüestionar-se situacions. 

D’aquesta manera afavorirem  el pensament crític, la reflexió, l’exposició i transmissió de  idees i el respecte cap a totes les opinions.  Es treballarà 

també amb activitats individuals (preparades per la mestra) que ajudaran a plasmar de manera escrita  els continguts treballats a classe. Aquest curs 

les tasques seran únicament individuals per tal de mantenir la distància física de seguretat per evitar possibles contagis de la malaltia COVID19. Així 

doncs, en aquesta matèria prioritzen la solidaritat , ajuda mútua i el respecte per les diferències entre altres valors. 

4. RECURSOS DIDÀCTICS 

Per a treballar l'àrea de Religió Catòlica, utilitzarem com a guia els llibres del projecte AMISTAT, de l'editorial ANAYA .  
 
En algunes sessions es duran a terme activitats individuals elaborades per la pròpia mestra (feinetes o fitxes). Per altre banda també utilitzarem 

fotocòpies i  tot tipus de material on-line projectat que sigui adequat.   

Sempre que sigui possible, es complementarà l’aprenentatge dels temes amb vídeos, petites pel·lícules, jocs, etc. D’aquesta manera aconseguirem 

un aprenentatge  més motivador i entretingut. 

 

5. DISTRIBUCIÓ ESPAI-TEMPS 

Pel que fa a l’espai s’utilitzarà de manera habitual l’aula del menjador que ens permet mantenir les distancies de seguretat entre els alumnes. Però 

aquest any, amb el grup de 4t de primària utilitzarem la seva aula, al ser un grup nombrós on la majoria d’ells assisteixen a l’àrea de religió.  

Les sessions són d’uns 50 min ja que abans de sortir de l’aula s’han de desinfectar les taules i cadires.  

 

 



6. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES  

L'àrea de Religió Catòlica contribueix a desenvolupar, especialment, les competències següents: especialment, les competències següents:  

 Competència en comunicació lingüística: CL  

 Competències socials i cíviques: CSC  

 Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE  

 

7. AVALUACIÓ  
 

Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat:  

- L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en l'observació del treball d'aula i en l'actitud de l'alumne.  

- Instruments d'avaluació:  

• Full de registre de les activitats d'aula. 40% de la nota global.  

• Actitud i participació en el desenvolupament de les sessions. 60% de la nota global.  

 
  



8. CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS: 
 

1r TRIMESTRE 

BLOC TEMÀTIC 1: EL SENTIT RELIGIÓS DE L’HOME 

CONTINGUTS 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTANDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES 

 

- La realitat que ens envolta com a 
do per a la nostra felicitat.  

- Respostes de l’home al do de 
Déu.  

- Ruptura de l’home amb Déu: 
Adam i Eva. La realitat que ens 
envolta com a do per a la 
nostra felicitat.  

- Respostes de l’home al do de 
Déu.  

- Ruptura de l’home amb Déu: 
Adam i Eva.  

 

 
1.  Reconèixer i valorar que els seus pares, 
amics i entorn són un do de Déu per a la seva 
felicitat.  
2. Prendre consciència que les accions 
personals apropen o separen de Déu. 
Comprendre que l’elecció que fan Adam i Eva 
és un rebuig al do de Déu.  

 

 
1.1. Recorda i narra experiències recents en les que ha 
descobert que la família, els amics o l’entorn són un regal.  
1.2. Enumera, descriu i comparteix situacions, persones o 
coses per les quals està agraït.  
2.1. Distingeix i enumera accions personals que el fan feliç 
o infeliç.  
3.1. Llegeix, identifica i explica amb les seves paraules les 

conseqüències del rebuig d’Adam i Eva al do de Déu, 

descrites en el relat bíblic. 

BLOC TEMÀTIC 2: LA REVELACIÓ; DEU INTERVÉ EN LA HISTÒRIA. 

- La vocació de Moisés per 

alliberar el seu poble. 

- L’Aliança de Déu amb el poble 

d’Israel al Sinaí.  

- L’atenció de Déu amb el seu 

poble: signes d’amistat (el núvol, 

el mannà, l’aigua…).  

1. Descobrir la importància de Moisés per a 

l’alliberament del poble d’Israel. 

2. Reconèixer les conseqüències de l’Aliança de 

Déu amb Israel.  

3. Reconèixer i valorar els signes de l’amistat de 

Déu amb el seu poble.  

 

 

1.1. Aprèn i ordena cronològicament els principals fets de la 

història de Moisés. 

1.2. Coneix i descriu la missió de Moisès en el relat bíblic.  
2.1. Expressa gràficament moments significatius de la 
tasca de Moisès per alliberar el poble.  
2.2. Coneix el contingut de l’Aliança, identifica les seves 
implicacions i pren consciència del sentit que poden tenir 
en la vida actual.  
3.1. Dissenya de manera ordenada vinyetes que recullin 
els signes de l’amistat de Déu durant la travessia del seu 
poble pel desert.  



3.2. S’interessa i agraeix els signes de la cura de Déu en la 
seva vida: la salut, la família, l’escola, els amics.  

 

 

 

2n TRIMESTRE 

BLOC TEMÀTIC 3: JESUCRIST, COMPLIMENT DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES 

 
- El Baptisme de Jesús: 

començament de la missió.  
- La missió de Jesús és fer feliços 

els homes.  
- El seguiment de Jesús. Diferents 

respostes a la crida de Jesús.  
 

 
1. Associar el Baptisme de Jesús amb el 
moment en el que inicia la seva vida pública. 
2. Distingir com Jesús fa feliços els homes amb 
els seus gestos i accions. 
3. Comparar les diferents respostes dels amics 
de Jesús a la seva crida. 
 
 

1.1. Narra els canvis que el Baptisme introdueix en la vida 
de Jesús.  
2.1. Descobreix i subratlla, en els relats de miracles, els 
gestos i accions de Jesús que fan feliços els homes.  
2.2. Respecta i valora el comportament de Jesús amb els 
pecadors.  
3.1. Identifica i comenta algunes característiques 

diferencials en les respostes de les persones que crida 

Jesús en els relats evangèlics. 

 

3r TRIMESTRE 

BLOC TEMÀTIC 4: PERMANÈNCIA DE JESUCRIST EN LA HISTÒRIA: L’ESGLÉSIA 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES 

 
- L’Església continuadora de la 

missió de Jesús.  
- Els cristians expressen l’amistat 

amb Déu en el diàleg amb Ell i 
per mitjà de la seva vida.  

- El Parenostre, signe de 
pertinença a la comunitat 

 
1. Identificar i valorar les accions de l’Església 
que continuen la missió de Jesús.  
2. Assenyalar la pregària com a una forma 
d’expressió de l’amistat amb Déu.  
3. Descobrir trets de l’amistat amb Déu en la 
vida quotidiana.  
4. Comprendre que la pregària del Parenostre 

 
1.1. Cerca testimonis de l’acció missionera i caritativa de 
l’Església com a continuïtat de la missió de Jesús.  
1.2. Crea relats breus per a expressar com l’acció 
missionera, la caritat i els sagraments ajuden a assolir la 
felicitat de les persones.  
2.1. Compon textos que expressen el diàleg de la persona 
amb Déu.  



cristiana.  
 

expressa la pertinença a la comunitat eclesial  2.2. Recopila i posa en comú amb els seus companys 
pregàries que la comunitat cristiana utilitza 
quotidianament.  
3.1. Observa i descobreix en la vida dels sants 
manifestacions de l’amistat amb Déu.  
4.1. Explica significativament l’origen del Parenostre.  
4.2. Reconstrueix i dramatitza el context en el que Jesús 
entrega la pregària del Parenostre als deixebles.  

 

 



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-2022 NIVELL: 3r

MESTRA/ES: Maria Rosa Mercadal Franco

ÀREA: VALORS SOCIALS I CÍVICS

OBJECTIUS D'ETAPA

1.Desenvolupar l’autoestima, l’afectivitat i l’autonomia personal en les relacions amb les altres persones, així com una actitud contrària 

a la violència, els estereotips i els prejudicis.

2.Desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials per actuar amb autonomia en la vida quotidiana i participar activament en 

les relacions de grup, mostrant actituds generoses i constructives.

3.Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, i aprendre a obrar-hi d’acord.

4.Reconèixer que la diversitat enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la convivència, mostrar respecte pels costums i per les 

maneres de viure de persones i poblacions diferents de la pròpia.

5.Conèixer, assumir i valorar els principals drets i obligacions que deriven de la Declaració universal dels drets humans, de la 

Convenció sobre els drets dels infants i de la Constitució espanyola.

6.Conèixer els mecanismes fonamentals de funcionament de les societats democràtiques i valorar el paper de les administracions en la 

garantia dels serveis públics i l’obligació dels ciutadans de contribuir a mantenir-les i complir les seves obligacions cíviques.

7.Conèixer l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears en una aproximació general.

8.Identificar i rebutjar situacions d’injustícia i de discriminació, mostrar sensibilitat per les necessitats de les persones i els grups més 



desafavorits i desenvolupar comportaments solidaris i contraris a la violència.

9.Prendre consciència de la situació del medi ambient i desenvolupar actituds de responsabilitat en la protecció de l’entorn immediat.

10.Adquirir hàbits de consum racional i responsable.

11.Conèixer i respectar les normes bàsiques que regulen la circulació, especialment les que tenen a veure amb la seguretat.

 CONTRIBUCIÓ  DE L’ÀREA  AL DESENVOLUPAMENT  DE  LES  COMPETÈNCIES

Els valors socials i cívics contribueixen a desenvolupar, especialment, les competències següents:

— Competència en comunicació lingüística.

— Aprendre a aprendre.

— Competències socials i cíviques.

— Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

• Competència en comunicació lingüística: CL

• Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: CMCT

• Competència digital: CD

• Aprendre a aprendre: AA

• Competències socials i cíviques: CSC



• Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor: SIEE

• Consciència i expressions culturals: CEC

● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

1R TRIMESTRE

Bloc 1: LA IDENTITAT I LA DIGNITAT DE LA PERSONA
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- La valoració personal i el 
reconeixement dels èxits 
propis

- L'autoestima i l'auto 
coneixement

4. Crear una imatge positiva 
de si mateix i prendre 
decisions meditades i 
responsables, basades en un 
bon autoconcepte.

4.1- Coneix i assumeix els 
trets característics de la seva 
personalitat i els posa de 
manifest assertivament.

4.2- Expressa la percepció de 
la pròpia identitat integrant la 
representació que fa de sí 
mateix i la imatge que 
expressen els altres

CL, CSC

- La resolució de conflictes

- L'autocontrol en situacions 
de conflicte

3. Adquirir capacitats per 
prendre decisions de forma 
independent, gestionant les 
dificultats per superar 

3.1- Utilitza el pensament 
creatiu en l'anàlisi de 
problemes i plantejament de 
propostes d'actuació

CL, CSC, AA, SIEE



frustracions i sentiments 
negatius davant els 
problemes.

5. Estructurar un pensament 
efectiu i independent i emprar 
les emocions de forma 
positiva.

5.2- Aplica l'autocontrol a la 
presa de decisions, la 
negociació i la resolució de 
conflictes

6. Desenvolupar l'autonomia i 
la capacitat d'emprenedoria 
per aconseguir èxits personals
responsabilitzant-se del bé 
comú.

6.1- Participa en la solució 
dels problemes escolars amb 
seguretat i motivació 

- L'expressió de les emocions 
positives.

4. Crear una imatge positiva 
de si mateix i prendre 
decisions meditades i 
responsables, basades en un 
bon autoconcepte.

4.2- Expressa la percepció de 
la pròpia identitat integrant la 
representació que fa de sí 
mateix i la imatge que 
expressen els altres.

CL, CSC, AA

- L'autonomia  i la 
responsabilitat.

6. Desenvolupar l'autonomia i 
la capacitat d'emprenedoria 
per aconseguir èxits personals
responsabilitzant-se del bé 
comú.

6.3- Defineix i formula 
clarament problemes de 
convivència.

CL, CSC, AA, SIEE



2N TRIMESTRE

Bloc 2:   LA COMPRENSIÓ I  ELS RESPECTE A LES RELACIONS
INTERPERSONALS

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- L'expressió verbal i no verbal
de sentiments, emocions...

- Les habilitats socials.

1. Expressar opinions, 
sentiments i emocions 
utilitzant coordinadament el 
llenguatge verbal i no verbal.

1.1-Expressa amb claredat i 
coherència opinions, 
sentiments i emocions

1.2- Empra apropiadament els 
elements de la comunicació 
verbal i no verbal, d'acord amb
els sentiments

CL, AA, CSC

2. Utilitzar habilitats d'escolta i 
el pensament de perspectiva 
(empatia).

2.2- Dialoga interpretant i 
donant sentit al que sent.

- L'empatia amb l'entorn 2. Utilitzar habilitats d'escolta i 
el pensament de perspectiva 
(empatia).

2.1- Escolta exposicions orals i
entén la comunicació des del 
punt de vista del qui parla

CL, CSC

- La cooperació 2. Utilitzar habilitats d'escolta i 
el pensament de perspectiva 
(empatia).

2.3- Fa activitats cooperatives i
detecta els sentiments i 
pensaments subjacents en el 
que es diu. 

CL, CSC

- Les relacions interpersonals 
positives

CSC

9. Contribuir a millorar el clima 9.1- Forma part activa en les 



del grup mostrant actituds 
cooperatives i establint 
relacions respectuoses.

dinàmiques de grup

9.2- Aconsegueix l'acceptació 
dels companys

- El respecte a les diferents 
formes de pensar. La 
tolerància.

- Les diferències entre 
persones

7. Actuar amb tolerància 
comprenent i acceptant les 
diferències.

7.1- Identifica diferents 
maneres de ser i actuar

7.2- Respecta i accepta les 
diferències individuals

7.3- Valora les qualitats 
d'altres persones.

CSC

3R TRIMESTRE

Bloc 3: LA CONVIVÈNCIA I ELS VALORS SOCIALS
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS

D'APRENENTATGE
AVALUABLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Els drets universals dels 
infants

- La protecció dels infants. 
Drets i deures dels infants.

12. Comprendre la importància
dels drets de l'infant valorant 
les conductes que els 
protegeixen.

12.1- Exposa els drets bàsics 
de l'infant.

12.2- Argumenta la necessitat 
de protegir els drets bàsics de 
l'infant.

12.3- Justifica la importància 
que tots els infants rebin 
ajuda.

CL, CSC

13. Comprendre la correlació 13.1- Exposa verbalment la 



entre drets i deures, valorar les
situacions reals en relació amb
els drets de l'infant i respectar 
la igualtat de drets dels infants 
independentment del sexe en 
el context social.

correlació entre drets i deures.

13.2- Raona la valoració de 
situacions reals, exposades a 
Internet, en relació amb els 
drets dels infants.

- La igualtat dels homes i 
dones a la família, a l'escola, a
la societat

- El dret a la igualtat 
d'oportunitats entre homes i 
dones

14. Participar activament en la 
vida cívica valorant la igualtat 
de drets i la coresponsobilitat 
d'homes i dones.

14.1- Enjudicia críticament 
actituds de falta de respecte a 
la igualtat d'oportunitats 
d'homes i dones

14.2- Col·labora amb persones
de l'altre sexe en diferents 
situacions escolars

14.3- Fa diferents tipus 
d'activitats independentment 
del seu sexe 

CL, CSC

- Les fonts d'energia del 
planeta

- L'ús responsable de les fonts
d'energia

- La capacitat crítica per 
argumentar el rebuig a les 
activitats humanes 
contaminants

22. Valorar l'ús responsable de
les fonts d'energia al planeta 
conscienciant del respecte de 
l'entorn i desenvolupar la 
capacitat crítica cap als 
esdeveniments que el 
modifiquen.

22.1- Pren consciència de la 
limitació dels recursos 
energètics i explica les 
conseqüències de 
l'esgotament de les fonts 
d'energia.

22.2- Fa treballs creatius sobre
la necessitat d'aire no 
contaminat per a la salut i la 
qualitat de vida.

CL, CSC, SIEE

- Influència de la publicitat en 
el consum. El consum 
responsable.

25. Analitzar críticament la 
influència de la publicitat sobre
el consum utilitzant les 

25.2- Fa exposicions en què 
enjudicia críticament hàbits de 

CL, CSC



tecnologies de la informació i 
la comunicació.

consum innecessari

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

1.   Agrupaments.  

Es tracta d'un grup estable de convivència de 20 fillets i filletes que estan distribuïts en forma d’U.

2. L’espai.

Aula de referència del grup; l’aula 8 del centre.

3. Organització de les sessions.

Es realitza una sessió setmanal de 60 minuts. 

3.1 Tipus d’activitats.

• Visualització de pel·lícules i documentals.

• Activitats per treballar sentiments i emocions.

• Activitats per treballar l'autoestima.



• Activitats per treballar els canvis i l'adaptabilitat.

• Activitats per treballar la competència social.

• Dinàmiques de grup.

• Activitats de treball cooperatiu.

• Converses col·lectives i/o debats.

• Exposicions orals.

4. Materials i recursos didàctics. 

• PDI i l’ordinador de l’aula.

• Pel·lícules i documentals

• Materials d'elaboració pròpia

• Recursos extrets de diferents webs

• “Activitats de tutoria “ (Elena García i Laura López)

• “Decidex”(Universitat de la Laguna)

• “Educació emocional” (Departament d'Ensenyament de la Generalitat)

• “Educació socioemocional a primària” (Proposta d'activitats d'Anna Carpena)



• Jocs comprats (puzzles,...) o d'elaboració pròpia

5. Mesures de reforç i suport.

La tutora aplica les mesures d'atenció a la diversitat que requereix el grup. És una àrea on tothom pot  participar i madurar  a nivell 

intrapersonal i interpersonal.

6. Tractament de la lectura. 

La lectura es treballa com a mitjà d'expressió personal i com a procediment per generalitzar el nou vocabulari treballat.

7. Ús de les TIC

S'utilitzen els recursos tecnològics per motivar i presentar els nous continguts.  

8. Procediments d'avaluació i criteris de qualificació de l'aprenentatge de l'alumnat.

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en l'observació del treball d'aula (40%) i en l'actitud de l'alumne (60%).
• Instruments d'avaluació:

• Full de registre del treball d’aula.

• Full de registre de l’actitud en el desenvolupament de les diferents sessions.
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