
 

 

PROGRAMACIÓ D'AULA   ANY ACADÈMIC: 2021-2022  NIVELL: 4t 

MESTRA: Marta Gomila i Rita Pons 

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 

- Aproximació experimental a 

algunes qüestions. 

- Utilització de diverses fonts 

de informació (directes, llibres) 

1. Obtenir informació rellevant 

sobre fets o fenòmens 

prèviament delimitats, fer 

prediccions sobre 

esdeveniments naturals, 

integrar dades de l'observació 

directa i la indirecta a partir de 

la consulta de fonts directes i 

indirectes i comunicar-ne els 

resultats. 

1.1- Cerca, selecciona i obté 

conclusions, i el comunica 

oralment i per escrit. 

 

CL, CMCT 

- Lectura de textos propis de 

l'àrea 

1. Obtenir informació rellevant 

sobre fets o fenòmens 

prèviament delimitats, fer 

prediccions sobre 

1.3- Consulta i utilitza 

documents escrits, imatges i 

gràfics 

CL 



 

 

esdeveniments naturals, 

integrar dades de l'observació 

directa i la indirecta a partir de 

la consulta de fonts directes i 

indirectes i comunicar-ne els 

resultats. 

 

3. Comunicar de forma oral i 

escrita els resultats obtinguts 

després de fer diverses 

experiències i presentar-los en 

suport gràfic. 

3.1- Utilitza de manera 

adequada el vocabulari 

corresponent a cada un dels 

blocs de continguts 

 

- Utilització de les TIC per 

cercar i seleccionar informació, 

simular processos  i presentar 

conclusions 

4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.2- Fa un ús adequat de les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació com a recurs 

d'oci 

CD, AA 

- Hàbits de prevenció de 

malalties i accidents a l'aula i 

al centre 

- Utilització de diversos 

4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

4.6- Coneix i respecta les 

normes de l'ús i de seguretat 

dels instruments i dels 

materials de treball 

AA 



 

 

materials tenint en compte les 

normes de seguretat 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

- Treball individual i en grup 4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.5- Utilitza estratègies per fer 

treballs de forma individual i en 

equip i mostra habilitats per a 

la resolució pacífica de 

conflictes 

AA, CSC 

Bloc 2: L'ÉSSER HUMÀ I LA SALUT  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- El cos humà i el seu 

funcionament: anatomia i 

fisiologia, aparells i sistemes 

- Les funcions vitals en l'ésser 

humà. 

- Funció de nutrició (aparells 

respiratori, digestiu, circulatori i 

excretor) 

1. Identificar i localitzar els 

principals òrgans implicats en 

les funcions vitals del cos 

humà, establir algunes 

relacions fonamentals entre 

aquestes i determinats hàbits 

de salut. 

1.1- Identifica i localitza els 

principals òrgans implicats en 

les funcions vitals dels cos 

humà: nutrició (aparell 

respiratori,digestiu, circulatori i 

excretor), i relació (aparell 

locomotor). 

CL, CMCT 

2. Conèixer el funcionament 2.1- Identifica i descriu les  



 

 

 

 

del cos humà: cèl·lules, teixits, 

òrgans, aparells, sistemes 

(localització, forma, estructura, 

funcions, etc.). 

principals característiques de 

les funcions vitals de l'ésser 

humà 

2.2- Identifica les principals 

característiques dels aparells 

(respiratori, digestiu, excretor i 

locomotor) i n'explica les 

principals funcions 

- Salut i malaltia. Principals 

malalties que afecten als 

aparells i sistemes de 

l'organisme humà 

3. Relacionar determinades 

pràctiques de vida amb 

l'adequat funcionament del 

cos, adoptar estils de vida 

saludables  i saber les 

repercussions per a la salut de 

la manera de viure. 

3.1- Reconeix estils de vida 

saludable i els seus efectes 

sobre la cura i el manteniment 

dels diferents òrgans i aparells 

CL, CMCT 

- Hàbits saludables per 

prevenir malalties. Dieta 

mediterrània. La conducta 

responsable. 

3. Relacionar determinades 

pràctiques de vida amb 

l'adequat funcionament del 

cos, adoptar estils de vida 

saludables  i saber les 

repercussions per a la salut de 

3.2- Identifica i valora hàbits 

saludables per prevenir 

malalties i manté una conducta 

responsable 

3.4- Coneix i explica els 

principis de les dietes 

CL, CMCT 



 

 

la manera de viure. equilibrades i identifica les 

pràctiques saludables per 

prevenir detectar els rics per a 

la salut. 

 

2N TRIMESTRE  

Bloc 1. INICIACIÓ A L'ACTIVITAT CIENTÍFICA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Aproximació experimental a 

algunes qüestions. 

- Utilització de diverses fonts 

de informació (directes, llibres) 

1. Obtenir informació rellevant 

sobre fets o fenòmens 

prèviament delimitats, fer 

prediccions sobre 

esdeveniments naturals, 

integrar dades de l'observació 

directa i la indirecta a partir de 

la consulta de fonts directes i 

indirectes i comunicar-ne els 

resultats. 

1.1- Cerca, selecciona i obté 

conclusions, i el comunica 

oralment i per escrit. 

 

CL 



 

 

- Lectura de textos propis de 

l'àrea 

1. Obtenir informació rellevant 

sobre fets o fenòmens 

prèviament delimitats, fer 

prediccions sobre 

esdeveniments naturals, 

integrar dades de l'observació 

directa i la indirecta a partir de 

la consulta de fonts directes i 

indirectes i comunicar-ne els 

resultats. 

1.3- Consulta i utilitza 

documents escrits, imatges i 

gràfics 

 

CL, CMCT 

3. Comunicar de forma oral i 

escrita els resultats obtinguts 

després de fer diverses 

experiències i presentar-los en 

suport gràfic. 

3.1- Utilitza de manera 

adequada el vocabulari 

corresponent a cada un dels 

blocs de continguts 

 

- Utilització de les TIC per 

cercar i seleccionar informació, 

simular processos  i presentar 

conclusions 

4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.2- Fa un ús adequat de les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació com a recurs 

d'oci 

CD, AA 



 

 

- Hàbits de prevenció de 

malalties i accidents a l'aula i 

al centre 

- Utilització de diversos 

materials tenint en compte les 

normes de seguretat 

4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.6- Coneix i respecta les 

normes de l'ús i de seguretat 

dels instruments i dels 

materials de treball 

AA 

- Treball individual i en grup 4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.5- Utilitza estratègies per fer 

treballs de forma individual i en 

equip i mostra habilitats per a 

la resolució pacífica de 

conflictes 

CL, AA, CSC 

- Elaboració de projectes 5. Elaborar projectes i 

presentar informes. 

5.2- Fa un projecte treballant 

de forma individual o en equip i 

presenta un informe utilitzant 

el paper i/o el suport digital, 

recollint informació de diferents 

fonts (directes, llibres, Internet) 

amb diferents mitjans i 

comunicant de forma oral 

l'experiència duta a terme amb 

CL, CMCT, CD, AA, SIEE 



 

 

ajuda d'imatges i textos escrits 

Bloc 3: ELS ÉSSERS VIUS  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Els éssers vius. Els cinc 

regnes. 

- Criteris de classificació - Identifica el regne i el grup al 

que pertanyen diferents éssers 

vius 

CL. CMCT 

- Les relacions entre els éssers 

vius. Cadenes alimentàries. 

3. Conèixer les 

característiques i els 

components d'un ecosistema. 

3.1- Identifica i explica les 

relacions entre els éssers vius: 

cadenes alimentàries, 

poblacions, comunitats i 

ecosistemes. 

CL, CMCT 

- Característiques i 

components d'un ecosistema. 

Parcs naturals de les Illes . 

Animals autòctons. Espècies 

protegides d'animals 

3. Conèixer les 

característiques i els 

components d'un ecosistema. 

3.3- Observa i identifica les 

principals característiques i els 

components d'un ecosistema 

3.4- Reconeix i identifica 

alguns ecosistemes i els 

éssers vius que hi habiten 

CL, CMCT, CD, AA 

- La biosfera, diferents hàbitats 

dels éssers vius 

3. Conèixer les 

característiques i els 

3.5- Observa i identifica 

diferents hàbitats dels éssers 

CL, CMCT, CD, AA 



 

 

components d'un ecosistema. vius 

- Respecte per les normes 

d'ús, de seguretat i de 

manteniment dels instruments 

d'observació i dels materials 

de treball 

- Normes de prevenció de riscs 

4. Emprar mitjans tecnològics, 

respectar les normes d'ús, de 

seguretat i de manteniment 

dels instruments d'observació i 

dels materials de treball, 

mostrar interès per 

l'observació i l'estudi rigorós de 

tots els éssers vius i tenir 

hàbits de respecte i cura cap 

als éssers vius. 

4.5- Respecta les normes d'ús, 

de seguretat i de manteniment 

dels instruments d'observació i 

dels materials de treball 

CSC 

- Hàbits de respecte i cura cap 

als éssers vius 

4. Emprar mitjans tecnològics, 

respectar les normes d'ús, de 

seguretat i de manteniment 

dels instruments d'observació i 

dels materials de treball, 

mostrar interès per 

l'observació i l'estudi rigorós de 

tots els éssers vius i tenir 

hàbits de respecte i cura cap 

als éssers vius. 

4.1- Mostra conductes de 

respecte i cura cap als éssers 

vius 

CD, CSC 



 

 

- Ús  de mitjans tecnològics 

per estudiar els éssers vius 

4. Emprar mitjans tecnològics, 

respectar les normes d'ús, de 

seguretat i de manteniment 

dels instruments d'observació i 

dels materials de treball, 

mostrar interès per 

l'observació i l'estudi rigorós de 

tots els éssers vius i tenir 

hàbits de respecte i cura cap 

als éssers vius. 

4.2- Utilitza la lupa i altres 

mitjans tecnològics a diferents 

treballs que fa 

4.4- Observa i registre qualque 

procés associat a la vida dels 

éssers vius, utilitzant els 

instruments i els mitjans 

audiovisuals i tecnològics 

apropiats i comunica de forma 

oral i escrita els resultats 

CL, CMCT, CD, AA 

 

 

3R TRIMESTRE  

Bloc 1. INICIACIÓ A L'ACTIVITAT CIENTÍFICA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Aproximació experimental a 

algunes qüestions. 

1. Obtenir informació rellevant 

sobre fets o fenòmens 

1.1- Cerca, selecciona i obté 

conclusions, i el comunica 

CL 



 

 

- Utilització de diverses fonts 

de informació (directes, llibres) 

prèviament delimitats, fer 

prediccions sobre 

esdeveniments naturals, 

integrar dades de l'observació 

directa i la indirecta a partir de 

la consulta de fonts directes i 

indirectes i comunicar-ne els 

resultats. 

oralment i per escrit. 

 

- Lectura de textos propis de 

l'àrea 

1. Obtenir informació rellevant 

sobre fets o fenòmens 

prèviament delimitats, fer 

prediccions sobre 

esdeveniments naturals, 

integrar dades de l'observació 

directa i la indirecta a partir de 

la consulta de fonts directes i 

indirectes i comunicar-ne els 

resultats. 

1.3- Consulta i utilitza 

documents escrits, imatges i 

gràfics 

 

CL 

3. Comunicar de forma oral i 

escrita els resultats obtinguts 

després de fer diverses 

experiències i presentar-los en 

3.1- Utilitza de manera 

adequada el vocabulari 

corresponent a cada un dels 

 



 

 

suport gràfic. blocs de continguts 

- Utilització de les TIC per 

cercar i seleccionar informació, 

simular processos  i presentar 

conclusions 

4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.2- Fa un ús adequat de les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació com a recurs 

d'oci 

CD 

- Hàbits de prevenció de 

malalties i accidents a l'aula i 

al centre 

- Utilització de diversos 

materials tenint en compte les 

normes de seguretat 

4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.6- Coneix i respecta les 

normes de l'ús i de seguretat 

dels instruments i dels 

materials de treball 

AA 

- Treball individual i en grup 4. Treballar de forma 

cooperativa vetllant per la 

seguretat pròpia i la dels 

companys, tenint cura de les 

eines i fent un ús correcte dels 

materials. 

4.5- Utilitza estratègies per fer 

treballs de forma individual i en 

equip i mostra habilitats per a 

la resolució pacífica de 

conflictes 

AA, CSC 

- Elaboració de projectes 5. Elaborar projectes i 5.2- Fa un projecte treballant 

de forma individual o en equip i 

CL, CMCT, CD, AA, CSC, 



 

 

presentar informes. presenta un informe utilitzant 

el paper i/o el suport digital, 

recollint informació de diferents 

fonts (directes, llibres, Internet) 

amb diferents mitjans i 

comunicant de forma oral 

l'experiència duta a terme amb 

ajuda d'imatges i textos escrits 

SIEE 

 

Bloc 5: TECNOLOGIA, OBJECTES I MÀQUINES 

 

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Màquines i aparells. Tipus de 

màquines en la vida quotidiana 

i utilitat que tenen 

 

1. Conèixer els principis bàsics 

que regeixen màquines i 

aparells. 

1.1- Identifica diferents tipus 

de màquines i les classifica 

segons el nombre de peces, la 

manera d'accionar-les i l'acció 

que fan 

1.2- Observa, identifica i 

descriu alguns dels 

CL, CMCT, AA, SIEE 



 

 

components de les màquines 

• ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

  

1. Agrupaments. 

 

Es tracta de dos grups estables de convivència 4t A (de 12 alumnes) i 4t B (de 11 alumnes). 

La distribució de l'alumnat dins les aules va variant depenent de les necessitats de cada activitat d'aprenentatge. 

2. L’espai. 

• Aula de referència del grup 4t A. 

• Aula de referència del grup 4t B 

3. Organització de les sessions. 

 

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

 

3.1 Tipus d’activitats. 

• Activitats a nivell oral. 

• Exposicions orals. 



 

 

• Activitats individuals, en petit grup i en gran grup. 

• Activitats amb suport gràfic. 

• Produccions gràfiques. 

• Realització de mapes conceptuals. 

• Treballs de recerca. 

• Robòtica. 

• Realització de proves objectives. 

• Sortides o activitats guiades. 

 

4. Materials i recursos didàctics. 

• Projector i ordinador de l’aula. 

• IPADs 

• Chromebooks 

• Materials d'elaboració pròpia. 

• Internet. 

• Materials relacionats amb les sortides. 



 

 

• Biblioteca i materials diversos del centre. 

• Biblioteca municipal. 

• Material LEGO. 

 

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. 

4t B disposa d'una sessió setmanal de 60 minuts amb ATE. 

 

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 (30%),  actitud de l'alumne (30%) i les proves objectives 

(40%). 

• Instruments d'avaluació: 

• Proves objectives. 

• Fulls de registre del treball i actitud dins l’aula. 

 



 

 

PROGRAMACIÓ D'AULA   ANY ACADÈMIC: 2021-2022   NIVELL: 4t 

MESTRA: Marta Gomila i Rita Pons 

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  COMPETÈNCIES BÀSIQUES 



 

 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

- Iniciació al coneixement 

científic i com s'aplica a les 

ciències socials. 

 

1. Obtenir informació concreta 

i rellevant sobre fets o 

fenòmens prèviament 

delimitats, fent servir diferents 

fonts (directes i indirectes). 

1.1- Selecciona i organitza 

informació relacionada amb les 

ciències socials i ho comunica 

oralment i/o per escrit 

CL, CMCT 

- 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 i les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació 

CL, CMCT,CD 

3. Desenvolupar la 

responsabilitat, la capacitat 

d'esforç i la constància en 

l'estudi. 

3.3- Exposa oralment, de 

forma clara i ordenada 

continguts relacionats amb 

l'àrea que manifesten la 

comprensió de textos orals i/o 

escrits 

 

- Tècniques de treball 

individual 

3. Desenvolupar la 

responsabilitat, la capacitat 

3.1- Fa les tasques 

encomanades i presenta els 

CL, AA 



 

 

- Estratègies per desenvolupar 

la responsabilitat, la capacitat 

d'esforç i la constància en 

l'estudi. 

d'esforç i la constància en 

l'estudi. 

treballs de manera  ordenada, 

clara i neta. 

3.2- Utilitza amb rigor i precisió 

el vocabulari adquirit per 

elaborar treballs amb la 

terminologia adequada al 

temes tractats 

- Utilització i lectura de 

diferents llenguatges textuals i 

gràfics 

- Foment de tècniques 

d'animació a la lectura de 

textos de divulgació de les 

ciències socials (de caràcter 

socials, geogràfic i històric) 

4. Fer presentacions i treballs 

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 un 

equip. 

4.2- Utilitza i llegeix diferents 

llenguatges textuals i gràfics 

de caràcter geogràfic, social i 

històric. 

CL, CMCT, AA 

- Utilització de tècniques per 

potenciar la cohesió del grup i 

el treball cooperatiu 

4. Fer presentacions i treballs 

individualment i en grup que 

suposin la cerca, la selecció i 

l'organització de textos de 

4.1- Fa treballs i presentacions 

individuals que suposen la 

cerca, la selecció i 

l'organització de textos de 

CL, AA, CSC 



 

 

- Ús correcte de diversos 

materials amb els quals es 

treballa 

caràcter social, geogràfic o 

històric, demostrant habilitat 

per treballar tant 

individualment com 

col·laborativament dins un 

equip. 

caràcter geogràfics, social i 

històric. 

5. Valorar la feina en equip, 

mostrar 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. 

5.2- Participa en activitats de 

grup adoptant un 

comportament responsable, 

constructiu, solidari i 

respectant els principis bàsics 

per a la resolució de conflictes 

5.3- Utilitza correctament els 

materials didàctics. 

 

- Planificació i gestió de 

projectes amb el fi d'assolir 

objectius. Iniciativa 

emprenedora 

10. Desenvolupar actituds de 

cooperació i de treball en 

equip, així com l'hàbit 

d'assumir nous rols en una 

societat de constant canvi. 

10.2- Planifica treballs en grup, 

mostra actituds per coordinar 

equips, pren decisions i 

accepta responsabilitats 

 

AA, SIEE 

- Estratègies per resoldre 

conflictes, utilització de les 

6. Respectar la varietat dels 

grups humans i valorar la 

6.1-Valora la importància d'una 

convivència pacífica i tolerant 

CSC 



 

 

normes de convivència i 

valoració de la convivència 

pacífica i tolerant 

importància d'una convivència 

pacífica i tolerant entre tots 

sobre la base dels valors 

democràtics i els drets humans 

universalment compartits. 

entre els diferents grups 

humans sobre la base dels 

valores democràtics i els drets 

humans universalment 

compartits 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 3: VIURE EN SOCIETAT  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- La població: Factors que 

modifiquen la població d'un 

territori 

- Població absoluta. Densitat 

de població 

- Variables demogràfiques 

- Distribució espacial, 

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 i els 

calcula a partir de les dades de 

població 

6.2- Defineix població d'un 

territori, identifica els principals 

factors que hi incideixen i els 

CL, CMCT 



 

 

creixement natural i 

creixement de la població: 

representació gràfica 

defineix correctament 

6.3- Interpreta una piràmide de 

població i altres gràfics usats 

en l'estudi de la població 

- Població d'Espanya i de les 

Illes Balears: distribució i 

evolució. Els moviments 

migratoris 

 

7. Distingir els principals trets 

de la població de les Illes 

Balears, espanyola i europea, i 

explicar-ne l'evolució i la 

distribució representant-la 

gràficament. 

7.1- Descriu els principals trets 

de la població espanyola i 

europea 

7.2- Explica el procés de 

l'evolució de la població a 

Espanya i a Europa i descriu la 

incidència que han tingut 

factors com l'esperança de 

vida o la natalitat 

7.4- Situa en un mapa els 

nuclis de població més grans 

d'Espanya i les zones més 

densament poblades 

CL, CMCT 

8. Descriure els moviments 

migratoris de la població a les 

Illes Balears i a Espanya. 

8.2- Identifica i descriu els 

principals problemes actuals 

de la població: superpoblació, 

 



 

 

envelliment... 

- Les activitats productives: 

recursos naturals, matèries 

primeres 

- Productes elaborats. 

Artesania i indústria. Les 

formes de producció 

9. Explicar les diferències 

entre matèries primeres i 

productes elaborats, i 

identificar les activitats que es 

fan per obtenir-los. 

9.1- Identifica i defineix 

matèries primeres i producte 

elaborat i els associa amb les 

activitats mitjançant les quals 

s'obtenen 

9.2- Descriu ordenament el 

procés d'obtenció d'un 

producte fins a la venda 

CL, CMCT 

- El sector de serveis i la seva 

importància a les Illes Balears. 

- Les activitats econòmiques i 

els sectors productius de les 

Illes Balears. 

10. Identificar les activitats que 

pertanyen a cadascun dels 

sectors econòmics, descriure'n 

les característiques i 

reconèixer les principals 

activitats econòmiques de les 

Illes Balears, d'Espanya i 

d'Europa. 

10.1- Identifica els tres sectors 

d'activitats econòmiques i 

classifica distintes activitats en 

el grup al qual pertanyen 

10.2- Explica les activitats 

rellevants dels sectors primari, 

secundari i terciari a  les Illes 

Balears. 

CL, CMCT, CEC 

 

2N TRIMESTRE  



 

 

Bloc 1: CONTINGUTS COMUNS  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Iniciació al coneixement 

científic i com s'aplica a les 

ciències socials. 

 

1. Obtenir informació concreta 

i rellevant sobre fets o 

fenòmens prèviament 

delimitats, fent servir diferents 

fonts (directes i indirectes). 

1.1- Selecciona i organitza 

informació relacionada amb les 

ciències socials i ho comunica 

oralment i/o per escrit 

CL, CMCT, AA 

- 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 i les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació 

CL, CMCT,CD, AA 

3. Desenvolupar la 

responsabilitat, la capacitat 

d'esforç i la constància en 

l'estudi. 

3.3- Exposa oralment, de 

forma clara i ordenada 

continguts relacionats amb 

l'àrea que manifesten la 

comprensió de textos orals i/o 

 



 

 

escrits 

- 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 amb rigor i precisió 

el vocabulari adquirit per 

elaborar treballs amb la 

terminologia adequada al 

temes tractats 

CL, AA 

- Utilització i lectura de 

diferents llenguatges textuals i 

gràfics 

- Foment de tècniques 

d'animació a la lectura de 

textos de divulgació de les 

ciències socials (de caràcter 

socials, geogràfic i històric) 

4. Fer presentacions i treballs 

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 un 

equip. 

4.2- Utilitza i llegeix diferents 

llenguatges textuals i gràfics 

de caràcter geogràfic, social i 

històric. 

CL, AA 

- Utilització de tècniques per 4. Fer presentacions i treballs 4.1- Fa treballs i presentacions CL, AA 



 

 

potenciar la cohesió del grup i 

el treball cooperatiu 

- Ús correcte de diversos 

materials amb els quals es 

treballa 

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 un 

equip. 

individuals que suposen la 

cerca, la selecció i 

l'organització de textos de 

caràcter geogràfics, social i 

històric. 

5. Valorar la feina en equip, 

mostrar 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. 

5.2- Participa en activitats de 

grup adoptant un 

comportament responsable, 

constructiu, solidari i 

respectant els principis bàsics 

per a la resolució de conflictes 

5.3- Utilitza correctament els 

materials didàctics. 

 

- Planificació i gestió de 

projectes amb el fi d'assolir 

objectius. Iniciativa 

emprenedora 

10. Desenvolupar actituds de 

cooperació i de treball en 

equip, així com l'hàbit 

d'assumir nous rols en una 

10.2- Planifica treballs en grup, 

mostra actituds per coordinar 

equips, pren decisions i 

accepta responsabilitats 

AA, SIEE 



 

 

societat de constant canvi.  

- Estratègies per resoldre 

conflictes, utilització de les 

normes de convivència i 

valoració de la convivència 

pacífica i tolerant 

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 

valores democràtics i els drets 

humans universalment 

compartits 

CSC 

Bloc 2: EL MÓN QUE ENS ENVOLTA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- La litosfera: característiques i 

tipus de roca 

- Roques i minerals: propietats, 

usos i utilitats 

4. Identificar les capes de la 

Terra segons l'estructura, ja 

sigui interna o externa. 

4.1- Identifica les capes de la 

Terra. 

CL, CMCT 

- Paisatges naturals de les Illes 

Balears 

- La serra de Tramuntana i 

Eivissa i Formentera com a 

14. Explicar que és un 

paisatge i identificar els 

principals elements que el 

componen. 

14.1- Defineix paisatge, 

n'identifica els elements, 

explica les característiques 

dels paisatges de les Illes 

CL, CMCT 



 

 

Patrimoni de la Humanitat 

- Menorca, reserva de la 

Biosfera 

- Els parcs naturals i nacionals 

de les Illes Balears 

- La diversitats geogràfica dels 

paisatges de les Illes Balears: 

relleu i hidrografia 

Balears 

 

- La intervenció humana en el 

medi 

- El desenvolupament 

sostenible 

- Els problemes de la 

contaminació 

 

17. 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. 

Conèixer que representa ser 

declarat Patrimoni de la 

Humanitat. Conèixer què 

significa Reserva de la 

17.1- Explica l'ús sostenible 

dels recursos naturals i 

proposa i adopta una sèrie de 

mesures i actuacions que 

condueixen a millorar les 

condicions ambiental del 

nostre planeta 

CL, CMCT 



 

 

Biosfera, parc natural i parc 

nacional. 

 

3R TRIMESTRE  

Bloc 1: CONTINGUTS COMUNS  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Iniciació al coneixement 

científic i com s'aplica a les 

ciències socials. 

 

1. Obtenir informació concreta 

i rellevant sobre fets o 

fenòmens prèviament 

delimitats, fent servir diferents 

fonts (directes i indirectes). 

1.1- Slecciona i organitza 

informació relacionada amb les 

ciències socials i ho comunica 

oralment i/o per escrit 

CL, CMCT, AA 

- 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 i les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació 

CL, CMCT,CD, AA 



 

 

3. Desenvolupar la 

responsabilitat, la capacitat 

d'esforç i la constància en 

l'estudi. 

3.3- Exposa oralment, de 

forma clara i ordenada 

continguts relacionats amb 

l'àrea que manifesten la 

comprensió de textos orals i/o 

escrits 

 

- 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 amb rigor i precisió 

el vocabulari adquirit per 

elaborar treballs amb la 

terminologia adequada al 

temes tractats 

CL, AA 

- Utilització i lectura de 

diferents llenguatges textuals i 

gràfics 

- Foment de tècniques 

d'animació a la lectura de 

textos de divulgació de les 

4. Fer presentacions i treballs 

individualment i en grup que 

suposin la cerca, la selecció i 

l'organització de textos de 

caràcter social, geogràfic o 

històric, demostrant habilitat 

4.2- Utilitza i llegeix diferents 

llenguatges textuals i gràfics 

de caràcter geogràfic, social i 

històric. 

CL,  AA 



 

 

ciències socials (de caràcter 

socials, geogràfic i històric) 

per treballar tant 

individualment com 

col·laborativament dins un 

equip. 

- Utilització de tècniques per 

potenciar la cohesió del grup i 

el treball cooperatiu 

- Ús correcte de diversos 

materials amb els quals es 

treballa 

4. Fer presentacions i treballs 

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 un 

equip. 

4.1- Fa treballs i presentacions 

individuals que suposen la 

cerca, la selecció i 

l'organització de textos de 

caràcter geogràfics, social i 

històric. 

CL, CMCT, AA 

5. Valorar la feina en equip, 

mostrar 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. 

5.2- Participa en activitats de 

grup adoptant un 

comportament responsable, 

constructiu, solidari i 

respectant els principis bàsics 

per a la resolució de conflictes 

5.3- Utilitza correctament els 

 



 

 

materials didàctics. 

- Planificació i gestió de 

projectes amb el fi d'assolir 

objectius. Iniciativa 

emprenedora 

10. Desenvolupar actituds de 

cooperació i de treball en 

equip, així com l'hàbit 

d'assumir nous rols en una 

societat de constant canvi. 

10.2- Planifica treballs en grup, 

mostra actituds per coordinar 

equips, pren decisions i 

accepta responsabilitats 

 

AA, SIEE 

- Estratègies per resoldre 

conflictes, utilització de les 

normes de convivència i 

valoració de la convivència 

pacífica i tolerant 

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 

valores democràtics i els drets 

humans universalment 

compartits 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 4: LES EMPREMTES DEL TEMPS  



 

 

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- La història: el temps històric i 

la seva mesura. 

1. Explicar les característiques 

de cada temps històric i certs 

esdeveniments que han 

determinat canvis fonamentals 

en el rumb de la història. 

1.1- Defineix el concepte de 

prehistòria, identifica la idea 

d'edat en la història i data les 

edats de la història associades 

als fets que marquen els inicis 

i finals 

CL, CMCT 

2. Utilitzar les nocions 

bàsiques de successió, 

duració i simultaneïtat per 

ordenar temporalment alguns 

fets històrics i altres fets 

rellevants. 

2.1- Reconeix el segle com a 

unitat de mesura del temps 

històric i localitza fets situant-

los temporalment (aC o dC) 

 

- Les fonts històriques i la seva 

classificació. 

- Les edats de la història: 

duració i datació dels fets 

històrics que les determinen. 

1. Explicar les característiques 

de cada temps històric i certs 

esdeveniments que han 

determinat canvis fonamentals 

en el rumb de la història. 

1.2- Explica i valora la 

importància de l'escriptura, 

l'agricultura i la ramaderia com 

a descobriments que 

canviaren profundament les 

societats humanes 

CL, CMCT,CSC 



 

 

Les línies del temps. 1.3- Anomena algunes fonts de 

la història representatives de 

cada edat. 

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. 

3.3- Explica aspectes 

relacionats amb la forma de 

vida o organització social de 

les diferents èpoques 

històriques estudiades. 

 

- Les Illes Balears a l'edat 

antiga. 

3. Identificar i localitzar en el 

temps i en l'espai els 

processos i esdeveniments 

històrics més rellevants de la 

història de les Illes Balears per 

adquirir una perspectiva global 

de la seva evolució. 

3.6- Data l'edat antiga i descriu 

les característiques bàsiques 

de la vida en aquell temps, en 

especial referides a la 

romanització 

CL, CMCT 

- El nostre patrimoni històric i 

cultural 

4. Desenvolupar la curiositat 

per conèixer les formes de 

vida humana en el passat i 

4.1- Identifica, valora i 

respecta el patrimoni històric, 

cultural i artístic i assumeix les 

CEC 



 

 

valorar la importància que 

tenen les restes per conèixer i 

estudiar la història i com a 

patrimoni cultural que hem de 

cuidar i llegar. 

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 

5. Valorar la importància dels 

museus, llocs i monuments 

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. 

5.1- Respecta i assumeix el 

comportament que s'ha de 

tenir quan es visita un  museu 

o un edifici antic. 

 

 

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

1. Agrupaments. 

 

Es tracta de dos grups estables de convivència 4t A (de 12 alumnes) i 4t B (de 11 alumnes). 



 

 

La distribució de l'alumnat dins les aules va variant depenent de les necessitats de cada activitat d'aprenentatge. 

2. L’espai. 

• Aula de referència del grup 4t A. 

• Aula de referència del grup 4t B 

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 i/o en gran grup. 

• Activitats de recerca d’informació. 

• Exposicions orals. 

• Activitats amb suport gràfic. 

• Produccions gràfiques. 

• Activitats d'investigació. 

• Realització de proves objectives. 



 

 

• Sortides o activitats guiades. 

 

4. Materials i recursos didàctics. 

• Projector i ordinador de l’aula. 

• IPADs 

• Chromebooks 

• Materials d'elaboració pròpia. 

• Internet. 

• Materials relacionats amb les sortides. 

• Biblioteca i materials diversos del centre. 

 

5. Mesures de reforç i suport. 

Quan es detecten dificultats, s'adopten les mesures de reforç 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. 



 

 

El grup de 4t B disposa de suport ordinari durant les dues sessions. 

 

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 (30%), proves objectives (40%) i actitud (30%). 

• Instruments d'avaluació: 

• Proves objectives. 

• Full de registre del treball i actitud d’aula 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓ D'AULA   ANY ACADÈMIC: 2021-2022   NIVELL: 4t 

MESTRA: Marta Gomila i Rita Pons 

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 

- Indagació sobre les 

possibilitats plàstiques i 

expressives d'elements 

naturals i artificials 

1. Identificar l'entorn pròxim i 

l'imaginari, i explicar-ne les 

característiques amb un 

llenguatge plàstic adequat. 

1.1- Utilitza el punt, la línia i el 

pla per representar l'entorn 

pròxim i l'imaginari. 

CL, CEC 

- Recerca de les possibilitats 

del color (contrasts, variacions 

i combinacions) mesclant 

1. Identificar l'entorn pròxim i 

l'imaginari, i explicar-ne les 

característiques amb un 

1.2- Distingeix i explica les 

característiques del color. 

CL, CD, CEC 



 

 

 

 

diverses classes de pintura i 

apreciant els resultats sobre 

diferents suports. 

- Aplicació de colors 

(complementaris, oposats i 

tonalitats) de forma 

intencionada. 

llenguatge plàstic adequat. 

2. Representar de forma 

personal idees, accions i 

situacions amb els elements 

que configuren el llenguatge 

visual. 

2.1- Classifica i ordena els 

colors primaris (magenta, cian 

i groc) i els secundaris (violeta, 

verd i carabassa) en el cercle 

cromàtic i els utilitza amb sentit 

en les seves obres. 

2.2- Aplica els colors per 

transmetre diferents 

sensacions a les composicions 

plàstiques que fa. 

CL, CD, CEC 

- Classificació de textures i 

tonalitats i apreciació de 

formes naturals i artificials. 

2. Representar de forma 

personal idees, accions i 

situacions amb els elements 

que configuren el llenguatge 

visual. 

2.3- Analitza i compara les 

textures naturals i artificials, 

així com les visuals i tàctils  i 

és capaç de fer treballs 

artístics emprant aquests 

coneixements. 

CL, CEC 

- Manipulació de materials i 

aplicació a les representacions 

plàstiques. 

3. Fer produccions plàstiques 

seguint pautes elementals del 

procés creatiu, experimentant, 

3.1- Utilitza les tècniques de 

dibuix i pictòriques més 

adients per a les seves 

CMCT, CEC 



 

 

 

 

- Creació d'obres senzilles 

amb tècniques mixtes segons 

un procés planificat. 

reconeixent i diferenciant 

l'expressivitat dels diferents 

materials i tècniques 

pictòriques i triant les més 

adients per fer l'obra 

plantejada. 

creacions, empra els materials 

i instruments de manera adient 

i té cura del material i l'espai 

utilitzat. 

- Respecte i valoració de les 

pròpies produccions artístiques 

i de les dels altres, així com 

del patrimoni cultural i artístic, 

en especial de les Illes 

Balears. 

6. Conèixer les manifestacions 

artístiques més significatives 

que formen part del patrimoni 

artístic i cultural, i adquirir 

actituds de respecte i valoració 

d'aquest patrimoni. 

6.1- Reconeix, respecta i 

valora les manifestacions 

artístiques més importants del 

patrimoni cultural i artístic, 

espanyol, especialment les 

declarades Patrimoni de la 

Humanitat. 

CEC 

- Aprofitament de les 

possibilitats que ofereixen els 

diferents museus i altres 

indrets culturals de les Illes. 

6. Conèixer les manifestacions 

artístiques més significatives 

que formen part del patrimoni 

artístic i cultural, i adquirir 

actituds de respecte i valoració 

d'aquest patrimoni. 

6.2- Aprecia les possibilitats 

que ofereixen els museus de 

conèixer les obres d'art que 

s'hi exposen i en gaudeix. 

 

CEC 

- Gaudi d'algunes de les obres 6. Conèixer les manifestacions 6.3- Coneix algunes de les CEC 



 

 

 

 

més representatives d'artistes 

destacats. 

artístiques més significatives 

que formen part del patrimoni 

artístic i cultural, i adquirir 

actituds de respecte i valoració 

d'aquest patrimoni. 

professions dels àmbits 

artístics, s'interessa per les 

característiques del treball dels 

artistes i artesans i gaudeix 

com a públic observant les 

seves produccions. 

 

 

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 

1.11- Analitza la realitat 

descomponent-la en formes 

geomètriques bàsiques i 

traslladant-la a composicions 

bidimensionals. 

CMCT 



 

 

 

 

matemàtiques. 1.12- Identifica en una obra 

bidimensional formes 

geomètriques simples. 

- Conceptes geomètrics: 

horitzontalitat i verticalitat, 

paral·lela i perpendicular, 

segment, circumferència i 

cercle, angle, altres formes 

geomètriques bàsiques, unitat 

de mesura habitual (centímetre 

i mil·límetre) 

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 els conceptes 

d'horitzontalitat i verticalitat, i 

els utilitza en les seves 

composicions amb finalitats 

expressives. 

1.3- Utilitza el regle i considera 

el mil·límetre com a unitat de 

mesura habitual aplicada al 

dibuix tècnic. 

1.4- Suma i resta segments 

utilitzant el regle i el compàs. 

1.5- Calcula gràficament la 

mediatriu d'un segment 

utilitzant el regle i el compàs. 

1.6- Traça cercles coneixent-

ne el radi amb el compàs. 

CMCT 



 

 

 

 

- Elaboració de diferents 

figures geomètriques emprant 

els instruments bàsics del 

dibuix tècnic (regle, compàs...). 

1. Identificar conceptes 

geomètrics en la realitat que 

l'envolta i relacionar-los amb 

els conceptes geomètrics 

utilitzats en l'àrea de 

matemàtiques. 

1.7- Divideix la circumferència 

en dos, tres, quatre i sis parts 

iguals emprant els materials 

propis del dibuix tècnic. 

1.8- Aplica la divisió de la 

circumferència a la construcció 

d'estrelles i elements florals als 

quals posteriorment dóna 

color. 

1.13- Fa composicions 

utilitzant formes geomètriques 

bàsiques suggerides pel 

docent. 

CMCT, CEC 

- 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- Coneix i 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 BÀSIQUES 

- Reconeixement de les 

diferents modalitats de 

fotografia (retrat, paisatge, 

detall…) 

2. Aproximar-se a la lectura, 

l'anàlisi i la interpretació de l'art 

i les imatges fixes i en 

moviment en els seus 

contextos culturals i històrics, 

comprendre de manera crítica 

el seu significat i funció social i 

ser capaç d'elaborar imatges 

noves a partir dels 

coneixements adquirits. 

2.3- Reconeix els diferents 

temes de la fotografia. 

CL, CD, CEC 

- Familiarització en la 

realització de fotografies amb 

diferents enfocaments i tipus 

de plans. 

- Elaboració de composicions 

2. Aproximar-se a la lectura, 

l'anàlisi i la interpretació de l'art 

i les imatges fixes i en 

moviment en els seus 

contextos culturals i històrics, 

comprendre de manera crítica 

2.4- Fa fotografies utilitzant 

mitjans tecnològics. 

CD, CEC 



 

 

 

 

plàstiques utilitzant fotografies. el seu significat i funció social i 

ser capaç d'elaborar imatges 

noves a partir dels 

coneixements adquirits. 

- Elaboració amb imatges,  

utilitzant diferents 

procediments, de còmics, 

cartells, murals, cromos… 

havent-ne observat  

prèviament alguns de la vida 

quotidiana de les Illes. 

2. Aproximar-se a la lectura, 

l'anàlisi i la interpretació de l'art 

i les imatges fixes i en 

moviment en els seus 

contextos culturals i històrics, 

comprendre de manera crítica 

el seu significat i funció social i 

ser capaç d'elaborar imatges 

noves a partir dels 

coneixements adquirits. 

2.5- Elabora cartells 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. 

2.6- Seqüencia una història en 

diferents vinyetes, en les quals 

incorpora imatges i textos 

seguint el patró d'un còmic. 

CD, CEC 

- Utilització de recursos digitals 

per elaborar produccions 

artístiques. 

3. Utilitzar les tecnologies de la 

informació i la comunicació de 

manera responsable per 

cercar, crear i difondre imatges 

fixes i en moviment. 

3.1- Utilitza programes 

informàtics senzills 

d'elaboració i retoc d'imatges 

digitals (copiar, tallar, 

enganxar, modificar la 

CL, CD, CEC 



 

 

 

 

grandària, el color, la  lluentor, 

el contrast...), que li serveixin 

per il·lustrar treballs amb 

textos. 

 

 

 

ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

1. Agrupaments. 

 

Es tracta de dos grups estables de convivència 4t A (de 12 alumnes) i 4t B (de 11 alumnes). 

La distribució de l'alumnat dins les aules va variant depenent de les necessitats de cada activitat d'aprenentatge. 

2. L’espai. 

• Aula de referència del grup 4t A. 

• Aula de referència del grup 4t B 

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. 

◦ Sortides educatives relacionades amb l’estudiat. 

4. Materials i recursos didàctics. 

 

• Projectors i ordinadors d'aula. 

• Ipads. 

• Càmara fotogràfica digital. 



 

 

 

 

• Chromebooks. 

• Regles. 

• Compassos. 

• Diferents tipus de suports. 

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

• Powerpoints d'elaboració pròpia. 

• Recursos extrets de diverses webs. 

 

5. Mesures de reforç i suport. 

 

Es considera el desdoblament com una mesura de 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 en el desenvolupament de les diferents sessions. 

 

 



PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-22 NIVELL: 4t 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  



QUART 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 Correspondència amb la notació musical 

Identificar els sons i els classifica segons un criteri 
donat Identificar les qualitat del so dins una peça 
musical breu.  

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 de les veus: soprano, contralt, tenor i baix  
- Classificació d'agrupacions segons el nombre o tipus  
d'instrument: Banda, orquestra, grup modern, trio, 
duet...  
- Reconeixement d'instruments habituals en 
formacions  clàssiques i modernes: instruments de 
l'orquestra 

Identificar auditivament les diferents 
agrupacions i  instruments  
Reconèixer visualment i auditivament els 
instruments  presentats a l'aula  

Classificar els instruments en famílies instrumentals  
Reconèixer els diferents registres de veu i relacionar-
los  amb diferents instruments 

  X    X  X  X  

Les formes musicals: Reconeixement de 
l'estructura  d'una peça musical breu a través d'un 
musicograma o  una partitura adequada al nivell  

- Forma Rondó  
- Cànons a 2 ò 3 veus 

Reconèixer auditivament i visualment l'estructura 
d'una  peça breu mitjançant la representació gràfica 
d'un  musicograma o partitura 

          



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.  
- L’òpera. 

Respecte i valoració de les pròpies produccions musicals 
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 

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

Obtenir informació de manera guiada mitjançant eines 
de  de recerca, visualització i reproducció multimèdia.   
Seleccionar informació de fonts variades 
proporcionades pel professorat 

  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:  
- Negra amb punt  
- Notes agudes 

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 i vocal. Preparació 
de  l'instrument per interpretar 

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  
pròpies, de les diferents nacionalitats de l'aula o 
de diferents èpoques i estils  
- Interpretació de cançons a l'uníson, duo o cànon. 

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 

 
 
 

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 o 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 
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PROGRAMACIÓ D'AULA ANY ACADÈMIC: 2021-22 NIVELL:  4t  de primària

MESTRA/ES:  Ester Servera Pascual

ÀREA:  EDUCACIÓ  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 artístico-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.
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●CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT EL CURS

PRIMER  TRIMESTRE

  Bloc 1. IMATGE I PERCEPCIÓ

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables
Competències

CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Utilització,   representació,   interiorització   i   
organització   del   propi   cos: estructuració de 
l’esquema corporal.

-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.

- Utilitza, representa, interioritza i organitza el 
propi cos. x x x x

Realització de tasques que suposen una correcta 
coordinació dinàmica general i segmentària.

- Adapta els desplaçaments a diferents 
tipus d’entorns i d’activitats 
fisicoesportives i artisticoexpressives, 
ajustant-los als paràmetres 
espaciotemporals i mantenint l’equilibri 
postural.

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

- Aplica les habilitats motrius de gir         a 
diferents tipus d’entorns i 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 diferents 
tipus d’entorns i d’activitats 

x x x
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fisicoesportives i artisticoexpressives, 
aplicant correctament els gests  i 
utilitzant els segments dominants i no 
dominants.

Estructuració i organització espacial. Anàlisi de 
dades perceptives i elaboració de relacions 
espacials de més complexitat.

- Estructura i organitza l'espai x x x x

Valoració  i  acceptació  de  la  pròpia  realitat  
corporal  i  la  dels  altres,  i demostració d’una 
actitud crítica vers els models estètics no 
saludables.

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

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

x x x x

Bloc 2: HABILITATS  MOTRIUS

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a 
contextos de pràctica de complexitat creixent, 
amb eficiència i creativitat.

- 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.
- Resoldre reptes tàctics elementals propis del joc i

d’activitats físiques, 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 diferents tipus 
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, ajustant-los als paràmetres 
espaciotemporals i mantenint l’equilibri postural.
Adapta l’habilitat motriu bàsica de salt     a diferents
tipus d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, ajustant-la als paràmetres 
espaciotemporals i mantenint l’equilibri postural.
Aplica les habilitats motrius de gir     a diferents 
tipus d’entorns i 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.

x x x x x

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 diferents tipus 
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, aplicant correctament els 
gests i utilitzant els segments dominants i no 
dominants.

x x x x
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Domini motor i corporal des d’un plantejament
previ a l’acció mitjançant els mecanismes de
decisió i control.

- S'anticipa l'acció mitjançant un bon domini 
motriu i corporal. x x x x x

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

- 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.

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

Bloc 3:  ACTIVITATS FÍSIQUES, ARTÍSTIQUES I EXPRESSIVES

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Exploració i consciència de les possibilitats i els
recursos expressius del cos i demostració
d’espontaneïtat i creativitat.

Utilitzar  els  recursos  expressius  del  cos  i  el
moviment,  de  forma  estètica  i  creativa,  per
comunicar sensacions, emocions i idees.

- Coneix les possibilitats i els recursos expressius 
del cos i els empra amb espontaneïtat i 
creativitat

X X X X

Composició de  moviments a partir  d’estímuls
rítmics  i musicals.  Elaboració de coreografies
simples.

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

Coneixement, identificació i expressió
d’emocions i sentiments individuals a través del
cos, el gest i el moviment.

- Coneix, identifica i expressa emocions i 
sentiments a través del cos, el gest i el 
moviment.

X X X X X

Comprensió  dels  missatges  corporals  i
representacions  fetes  de   forma individual i
col·lectiva.

- Comprèn els missatges corporals i les 
representacions fetes. X X X X

Representacions i improvisacions artístiques amb
el llenguatge corporal i amb ajuda d’objectes i
materials.

- Representa personatges, situacions, idees i 
sentiments emprant els recursos expressius del 
cos individualment, en parelles o en grups.

X X X X X X

Escenificació de situacions reals o imaginàries
que comportin la utilització de tècniques
expressives bàsiques.

- Escenifica una situació real o imaginària 
mitjançant les tècniques bàsiques d'expressió. X X X X X

Participació i respecte davant situacions que
suposin comunicació corporal i valoració dels
recursos expressius propis i dels companys

- Respecta la diversitat de realitats corporals i de 
nivells de competència de comunicació corporal
entre els infants de la classe i valora els 
recursos expressius propis i dels companys.

X X X X

CEIP PINTOR TORRENT CURS 21-22 ESTER  SERVERA  PASCUAL



Bloc 4:   ACTIVITAT  FÍSICA  I  SALUT

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans,
d’alimentació, posturals, de relaxació,
d’exercicis saludables i d’autonomia en la
higiene corporal.

- Reconèixer  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.

- Relaciona els principals hàbits 
d’alimentació amb l’activitat física 
(horaris de menjar, qualitat i quantitat
d’aliments ingerits, etc.).

- Incorpora a les seves rutines la cura i 
la higiene del cos. (V)

x x x x x

Reconeixement dels efectes beneficiosos de
l’activitat física en la salut i el benestar.
Identificació de les pràctiques no saludables.

 Identifica els aspectes beneficiosos de
l’exercici físic per a la salut. x x x x x x

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

- 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  i  interioritzar  la  importància  de  la
prevenció,  la  recuperació  i  les  mesures  de
seguretat en la pràctica de l’activitat física.

- Fa escalfaments i en valora la funció 
preventiva.

x x x x x

Bloc 5:    JOCS  I  ACTIVITATS  ESPORTIVES

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Reconeixement del joc i de l’esport com a 
fenòmens socials i culturals.

- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, 
esportives i expressives.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea.

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

x x x x x x

Tipus de jocs i activitats esportives. - Relacionar els conceptes específics de l’educació  Exposa les diferències, característiques i/o x x x x x x

CEIP PINTOR TORRENT CURS 21-22 ESTER  SERVERA  PASCUAL



Reconeixement, identificació i realització de 
jocs i d’activitats esportives de diverses 
modalitats i de dificultat creixent.

física i els introduïts en altres àrees amb la 
pràctica d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives.
- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, 

esportives i expressives.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea

relacions entre jocs populars, esports 
col·lectius, esports individuals i activitats a la 
naturalesa.

Ús  adequat  de  les  habilitats  motrius  
bàsiques.  Iniciació  a  les  habilitats 
específiques dels diferents esports.

- Resoldre reptes tàctics elementals propis del joc i 
d’activitats físiques, 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.

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

- Té interès per millorar la competència motriu.

x x x x

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

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat 
corporal i la dels altres, mostrant una actitud 
reflexiva i crítica.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 

de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- 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.

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

x x x x x

Respecte, tolerància i col·laboració amb les 
persones que participen en el joc i rebuig dels 
comportaments antisocials. Elaboració i 
compliment d’un codi de joc net.

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat 
corporal i la dels altres, mostrant una actitud 
reflexiva i crítica.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 

- Respecta la diversitat de realitats corporals 
i de nivells de competència motriu entre 
els infants de la classe.
- Reconeix conductes inadequades que es 

x x x x x
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de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- Identificar i interioritzar la importància de la 

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

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.

- 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.

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

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

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

- Accepta el paper que li correspon com a 
jugador i la necessitat d'intercanvi de papers
per poder experimentar tots per igual.

x x x x

Organització, participació i apreciació del joc
i les activitats recreatives o esportives com a
mitjà de gaudi i de relació, i valoració de l’ús 
satisfactori del temps de lleure.

- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 
de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- 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.

- Explica als companys les característiques d’un 
joc practicat a classe i com es desenvolupa.

x x x x x x

Coneixement i pràctica d’estratègies de resolució - Opinar coherentment amb actitud crítica tant des - Mostra bona disposició per solucionar els x x x x
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de conflictes. de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.

conflictes de manera raonable.

SEGON  TRIMESTRE

Bloc 1.   IMATGE  I  PERCEPCIÓ

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Utilització,   representació,   interiorització   i   
organització   del   propi   cos: estructuració 
de l’esquema corporal.

-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.

- Utilitza, representa, interioritza i organitza el 
propi cos. x x x x

Realització de tasques que suposen una 
correcta coordinació dinàmica general i 
segmentària.

- Adapta els desplaçaments         a diferents tipus 
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, ajustant-los als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri postural.

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

- Aplica les habilitats motrius de gir         a diferents 
tipus d’entorns i 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 diferents tipus 
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, aplicant correctament els 
gests  i utilitzant els segments dominants i no 
dominants.

x x x

Utilització adequada de la discriminació -Resoldre solucions motrius amb diversitat - Utilitza adequadament la discriminació selectiva x x x
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selectiva d’estímuls i de l’anticipació 
perceptiva.

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

d'estímuls i de l'anticipació perceptiva.

Assoliment d’equilibri estàtic i dinàmic en 
situacions complexes.

- Manté l’equilibri en diferents posicions i 
superfícies.

x x x x

Valoració  i  acceptació  de  la  pròpia  
realitat  corporal  i  la  dels  altres,  i 
demostració d’una actitud crítica vers els 
models estètics no saludables.

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

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

x x x x

Bloc 2:   HABIITATS  MOTRIUS

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Adaptació de l’execució de les habilitats 
motrius a contextos de pràctica de 
complexitat creixent, amb eficiència i creativitat.

- 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.
- Resoldre reptes tàctics elementals propis del joc i 

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

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

- Aplica les habilitats motrius de gir         a diferents 
tipus d’entorns i 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.

x x x x x

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 diferents tipus 
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, aplicant correctament els 
gests i utilitzant els segments dominants i no 
dominants.

x x x x
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Domini motor i corporal des d’un plantejament 
previ a l’acció mitjançant els mecanismes de 
decisió i control.

- S'anticipa l'acció mitjançant un bon domini 
motriu i corporal. x x x x x

Valoració del treball ben executat des del punt 
de vista motor.

- 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.

-  Pren  consciència  de  les  exigències  i  
valora  l’esforç  que  comporta l’aprenentatge
de noves habilitats.

x x x x

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

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

x x x x x x

Bloc 3:   ACTIVITATS  FÍSIQUES, ARTÍSTIQUES I EXPRESSIVES.

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Exploració i consciència de les possibilitats i els 
recursos expressius del cos i demostració 
d’espontaneïtat i creativitat.

Utilitzar els recursos expressius del cos i el 
moviment, de forma estètica i creativa, per 
comunicar sensacions, emocions i idees.

- Coneix les possibilitats i els recursos 
expressius del cos i els empra amb 
espontaneïtat i creativitat

X X X X

Composició de moviments a partir d’estímuls 
rítmics i musicals. Elaboració de coreografies 
simples.

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

Coneixement, identificació i pràctica de 
danses i balls propis de les Illes Balears i 
d’altres cultures.

- Coneix i practica danses i balls senzills 
representatius de diferents cultures i diferents
èpoques, seguint una coreografia establerta.

- Reprodueix la coreografia dels balls/danses 

treballats. (4t i 5è)

X X X X X X

Coneixement, identificació i expressió 
d’emocions i sentiments individuals a través 
del cos, el gest i el moviment.

- Coneix, identifica i expressa emocions i 
sentiments a través del cos, el gest i el 
moviment.

X X X X X

Comprensió  dels  missatges  corporals  i  
representacions  fetes  de  forma individual i 
col·lectiva.

- Comprèn els missatges corporals i les 
representacions fetes. X X X X

Representacions i improvisacions artístiques 
amb el llenguatge corporal i amb ajuda 
d’objectes i materials.

- Representa personatges, situacions, idees i 
sentiments emprant els recursos expressius 
del cos individualment, en parelles o en grups.

X X X X X X
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Escenificació de situacions reals o imaginàries 
que comportin la utilització de tècniques 
expressives bàsiques.

- Escenifica una situació real o imaginària 
mitjançant les tècniques bàsiques d'expressió. X X X X X

Participació i respecte davant situacions que 
suposin comunicació corporal i valoració dels 
recursos expressius propis i dels companys

- Respecta la diversitat de realitats corporals i de 
nivells de competència de comunicació 
corporal entre els infants de la classe i 
valora els recursos expressius propis i dels 
companys.

X X X X

Bloc 4:   ACTIVITAT  FÍSICA  I  SALUT

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans, 
d’alimentació, posturals, de relaxació, 
d’exercicis saludables i d’autonomia en la 
higiene corporal.

- Reconèixer 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.

- Incorpora a les seves rutines la cura i la higiene 
del cos. (V) x x x x x

Reconeixement dels efectes beneficiosos de 
l’activitat física en la salut i el benestar. 
Identificació de les pràctiques no saludables.

- Identifica els aspectes beneficiosos de l’exercici 
físic per a la salut. x x x x x x

Millora de les capacitats físiques orientades a la 
salut.

- 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.

- Té interès per millorar les capacitats físiques.

- Mostra  una  millora  global  respecte  del  
nivell  inicial  de  les  capacitats físiques 
orientades a la salut.

x x x

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

- 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 i interioritzar la importància de la 
prevenció, la recuperació i les mesures de 
seguretat en la pràctica de l’activitat física.

- Fa escalfaments i en valora la funció 
preventiva.

- Identifica la seva freqüència cardíaca i 
respiratòria en diferents intensitats d’esforç.

- Adapta la intensitat de l’esforç al temps de 
durada de l’activitat.

x x x x x

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

- Identificar i interioritzar la importància de la 
prevenció, la 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 de 
material utilitzat a les classes. (V)

x x x x x

CEIP PINTOR TORRENT CURS 21-22 ESTER  SERVERA  PASCUAL



Bloc 5:   JOCS  I  ACTIVITATS  ESPORTIVES.

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Tipus de jocs i activitats esportives. 
Reconeixement, identificació i realització de 
jocs i d’activitats esportives de diverses 
modalitats i de dificultat creixent.

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

esportives i expressives.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea

- Exposa les diferències, característiques i/o 
relacions entre jocs populars, esports 
col·lectius, esports individuals i activitats a la 
naturalesa.

x x x x x x

Coneixement  i  pràctica  de  les  estratègies  
bàsiques  dels  jocs  esportius relacionades 
amb la cooperació, l’oposició i la 
cooperació/oposició.

- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, 
esportives i expressives.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea

-  Distingeix  en  jocs  i  esports  individuals  i  
col·lectius  estratègies  de cooperació i 
oposició.

x x x x x x

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

- Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat 
corporal i la dels altres, mostrant una actitud 
reflexiva i crítica.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 

de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- 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.

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

x x x x x

Respecte, tolerància i col·laboració amb les - Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat - Respecta la diversitat de realitats corporals i x x x x x
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persones que participen en el joc i rebuig dels 
comportaments antisocials. Elaboració i 
compliment d’un codi de joc net.

corporal i la dels altres, mostrant una actitud 
reflexiva i crítica.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 

de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- Identificar i interioritzar la importància de la 

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

de nivells de competència motriu entre els 
infants de la classe.

- Reconeix 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.

- 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.

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

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

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

- 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.

x x x x

Organització, participació i apreciació del joc i
les activitats recreatives o esportives com a 
mitjà de gaudi i de relació, i valoració de l’ús 
satisfactori del temps de lleure.

- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 
de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- Demostrar un comportament personal i social 

responsable, respectant-se un mateix i els altres 
en les activitats físiques i els jocs, acceptant les 

- Explica als companys les característiques d’un 
joc practicat a classe i com es desenvolupa.

- Participa i col·labora en l'organització de jocs i 
activitats esportives de forma positiva i 
satisfactòria.

x x x x x x
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normes i regles establertes i actuant amb interès, 
iniciativa individual i treball en equip.

Coneixement i pràctica d’estratègies de 
resolució de conflictes.

- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 
de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.

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

x x x x

TERCER  TRIMESTRE

TERCER  TRIMESTRE
Bloc 1. IMATGE  I  PERCEPCIÓ.

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Coneixement   dels   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.

- 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

x x x x x

Realització de tasques que suposen una correcta 
coordinació dinàmica general i segmentària.

- Adapta els desplaçaments a diferents tipus 
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, ajustant-los als paràmetres
espaciotemporals i mantenint l’equilibri postural.

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

- Aplica les habilitats motrius de gir         a diferents 
tipus d’entorns i 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 

x x x
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manipulació         d’objectes         a diferents tipus 
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives, aplicant correctament els 
gests i utilitzant els segments dominants i no 
dominants.

Utilització adequada de la discriminació selectiva
d’estímuls i de l’anticipació perceptiva.

-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.

- Utilitza adequadament la discriminació selectiva 
d'estímuls i de l'anticipació perceptiva.

x x x

Assoliment d’equilibri estàtic i dinàmic en 
situacions complexes.

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

Estructuració i organització espacial. Anàlisi de 
dades perceptives i elaboració de relacions 
espacials de més complexitat.

-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.

- Estructura i organitza l'espai

x x x x

Valoració  i  acceptació  de  la  pròpia  realitat  
corporal  i  la  dels  altres,  i demostració d’una 
actitud crítica vers els models estètics no 
saludables.

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

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

x x x x

Bloc 2.  HABILITATS MOTRIUS.

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Adaptació de l’execució de les habilitats
motrius a contextos de pràctica de
complexitat creixent, amb eficiència i creativitat.

- 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.
- Resoldre reptes tàctics elementals propis del joc i
d’activitats físiques, amb oposició i sense, aplicant
principis  i  regles  per  resoldre  les  situacions
motrius, actuant de forma individual, coordinada i

- Adapta els desplaçaments         a diferents tipus
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, ajustant-los als
paràmetres espaciotemporals i mantenint
l’equilibri postural.

- Adapta l’habilitat motriu bàsica de salt         a
diferents tipus d’entorns i d’activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives,
ajustant-la als paràmetres espaciotemporals i

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

mantenint l’equilibri postural.

- Aplica les habilitats motrius de gir         a diferents
tipus d’entorns i 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.

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 diferents tipus
d’entorns i d’activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives, aplicant correctament els
gests i utilitzant els segments dominants i no
dominants.

x x x x

Resolució de problemes motors de certa
dificultat.

- Utilitza els recursos adequats per resoldre
situacions bàsiques de tàctica individual i
col·lectiva en diferents situacions motrius.

x x x

Domini motor i corporal des d’un plantejament
previ a l’acció mitjançant els mecanismes de
decisió i control.

- S'anticipa l'acció mitjançant un bon domini
motriu i corporal.

x x x x x

Valoració del treball ben executat des del punt
de vista motor.

- 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.

-   Pren  consciència  de   les  exigències  i
valora  l’esforç  que   comporta
l’aprenentatge de noves habilitats.

x x x x

Participació  en  activitats  motrius  diverses, 
r e c o n e i x e n t  i  a c c e p t a n t  l e s  
diferències individuals quant a habilitat.

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

x x x x x x

Bloc 4.   ACTIVITAT  FÍSICA  I  SALUT

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

La cura del cos. Adquisició d’hàbits de descans, 
d’alimentació, posturals, de relaxació, d’exercicis
saludables i d’autonomia en la higiene corporal.

- Reconèixer 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.

-Relaciona els principals hàbits d’alimentació amb 
l’activitat física (horaris de menjar, qualitat i 
quantitat d’aliments ingerits, etc.).

- Incorpora a les seves rutines la cura i la higiene del 
cos. (V)

x x x x x

Reconeixement dels efectes beneficiosos de - Identifica els aspectes beneficiosos de l’exercici x x x x x x
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l’activitat física en la salut i el benestar. 
Identificació de les pràctiques no saludables.

físic per a la salut.

Millora de les capacitats físiques orientades a la 
salut.

- 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.

-Té interès per millorar les capacitats físiques.

-Mostra una millora global respecte del nivell inicial 
de les capacitats físiques orientades a la salut.

x x x

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

- Identificar i interioritzar la importància de la 
prevenció, la 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 de material 
utilitzat a les classes. (V)

x x x x x

Bloc 5.   JOCS  I  ACTIVITATS ESPORTIVES.

CONTINGUTS  CRITERIS D’AVALUACIÓ Estàndards d’aprenentatge avaluables Competències
CL CM-CT CD CSC CAA SIE CEC

Reconeixement del joc i de l’esport com a 
fenòmens socials i culturals.

- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, 
esportives i expressives.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea.

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

x x x x x x

Tipus de jocs i activitats esportives. 
Reconeixement, identificació i realització de 
jocs i d’activitats esportives de diverses 
modalitats i de dificultat creixent.

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

esportives i expressives.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea

- Exposa les diferències, característiques i/o 
relacions entre jocs populars, esports 
col·lectius, esports individuals i activitats a la 
naturalesa.

x x x x x x

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

- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, 
esportives i expressives.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

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

x x x x x x x
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temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea.

Ús  adequat  de  les  habilitats  motrius  
bàsiques.  Iniciació  a  les  habilitats 
específiques dels diferents esports.

- Resoldre reptes tàctics elementals propis del joc i 
d’activitats físiques, 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.
- Relacionar els conceptes específics de l’educació 
física i els introduïts en altres àrees amb la 
pràctica d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives.

- Té interès per millorar la competència motriu.

x x x x

Coneixement  i  pràctica  de  les  estratègies  
bàsiques  dels  jocs  esportius relacionades 
amb la cooperació, l’oposició i la 
cooperació/oposició.

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

-  Distingeix  en  jocs  i  esports  individuals  
i  col·lectius  estratègies  de cooperació i 
oposició.

x x x x x

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

- Relacionar els conceptes específics de l’educació 
física i els introduïts en altres àrees amb la 
pràctica d’activitats fisicoesportives i 
artisticoexpressives.
- Manifestar respecte cap a l’entorn i el medi 

natural en els jocs i activitats a l’aire lliure, i 
identificant i dur a terme accions dirigides a 
preservar-lo.
- Extreure i elaborar informació relacionada amb 

temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant 
fonts d’informació determinades i fent ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació com 
a recurs de suport a l’àrea.

- Fa servir diferents recursos (el propi cos, el 
sol, la brúixola...) en la pràctica de jocs 
d'orientació.

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

 Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat 
corporal i la dels altres, mostrant una actitud 
reflexiva i crítica.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 

de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- 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.

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

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

x x x x x

Respecte, tolerància i col·laboració amb les 
persones que participen en el joc i rebuig dels 
comportaments antisocials. Elaboració i 
compliment d’un codi de joc net.

Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat 
corporal i la dels altres, mostrant una actitud 
reflexiva i crítica.
- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 

de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- Identificar i interioritzar la importància de la 

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

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

x x x x x

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

- 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.

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

Acceptació del paper que li correspon dins 
l’equip com a jugador i de la necessitat 

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

- Accepta el paper que li correspon com a 
jugador i la necessitat d'intercanvi de 

x x x x
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d’intercanvi de papers perquè tots 
experimentin diferents responsabilitats.

reflexiva i crítica.
- 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.

papers per poder experimentar tots per 
igual.

Organització, participació i apreciació del joc 
i les activitats recreatives o esportives com a 
mitjà de gaudi i de relació, i valoració de l’ús 
satisfactori del temps de lleure.

- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 
de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres.
- 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.

- Explica als companys les característiques 
d’un joc practicat a classe i com es 
desenvolupa.

- Participa i col·labora en l'organització de jocs 
i activitats esportives de forma positiva i 
satisfactòria.

x x x x x x

Coneixement i pràctica d’estratègies de resolució 
de conflictes.

- Opinar coherentment amb actitud crítica tant des 
de la perspectiva del participant com des de la 
d’espectador davant les situacions conflictives 
sorgides, participar en debats i acceptar les 
opinions dels altres

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

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

x x x x

COMPETÈNCIES :
1- CL :  competència lingüística
2- CM : competència matemàtica
2- CT :competència ciència i tecnologia
3- CD :  competència digital
4- CSC : competència social i cívica
5- CAA :  competència aprendre a aprendre
6- SIE :  sentit iniciativa emprenedor
7- CEC :  consciència i expressions culturals
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ORGANITZACIÓ  METODOLÒGICA

Durant  aquest  curs  l’àrea  d’EF  serà  impartida  per  Ester  Servera  Pascual  (especialista  d’EF  i secretària del centre) en els grups del 2n cicle 
d’EP i per Antonia Pilar Moll Martí (especialista d’EF) en els nivells de 1r cicle d’EP.
A causa de la situació d’alerta sanitària el centre  ha iniciat el curs  seguint les instruccions de la conselleria. A més, per acord de claustre, tots els 
grups de primària menys el de 1r nivell s’han mantingut desdoblats en totes les seves àrees.

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

1. Agrupaments.  

El nivell de q u a r t  on es desenvolupa la programació està format per :

* Quart A :  12 alumnes :  4  filletes i  8 fillets.  ( 9-0-3 :  3 alumnes amb nese, 1 per condicions personals i 2 per DEA)

* Quart B :  11 alumnes:  4  filletes i  7 fillets.    ( 7-2-2  : 2 alumnes amb nee, 1 per discapacitat intel·lectual i 1 per altes capacitats,  i 2 alumnes amb 
nese, 1 per condicions personals i l’altre per DEA) 
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2. L'espai.  

Quant a les instal·lacions per a la realització de les classes d’educació física disposem: d ’u n  g i m n às ,  un pati exterior amb una pista
poliesportiva i una pista de minibàsquet. També disposam de dos vestuaris.

Seguint les instruccions actuals a causa de l’estat d’alarma sanitària s’utilitzaran preferentment els espais exteriors per a realitzar les sessions
d’educació física.

3. Organització     de         les     sessions.      

Aquest curs cada grup realitza una sessió setmanal de 1 hora i mitja, en la qual s’aniran treballant els diferents continguts del currículum mitjançant 
diferents unitats didàctiques al llarg del curs,  adaptant les activitats seguint les instruccions de les institucions educatives i sanitàries.
A cada sessió es dedica una primera part a l’explicació del contingut a treballar i les activitats d’escalfament. Una segona part pràctica on es 
desenvolupen els diferents continguts i la tercera i part final on es realitza la tornada a la calma (estiraments, ...) es comenta la feina feta i es pràctica 
l’hàbit d’higiene.

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 permeti arribar a un aprenentatge autònom.
- Socialització / individualització.
- Globalització dels aprenentatges.
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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 permetin afavorir el desenvolupament de totes les capacitats dels alumnes a
l’àrea 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.

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,
frisbis, indiaques, paracaigudes, piques, cons, brúixoles, pitrals, cordes...

A més es comptarà amb : 
Fitxes d’elaboració pròpia (d’aprenentatge, reforç i avaluació)
Vídeos i tutorials de diferents modalitats esportives que permetin l’aprenentatge dels continguts de l’àrea
Recursos web interactius
Introducció de l’entorn educatiu «Classroom»
PDI
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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 mancança ho permet.

Aquest curs, degut a l’organització dels grups (majoritàriament desdoblats) el reforç/suport al grup el realitza el mateix professor sense el suport
personal de cap altre educador.

El professor tutor del grup dedica l’horari d’educació física per dur a terme les tutories individualitzades.

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 tenguin com
a contingut l’aplicació de les TIC a l'àrea d'EF.
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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.

Al nivell de quart  s’anirà introduint amb l’alumnat l’ús de l’entorn educatiu Classroom amb els chromebooks de l’aula.

8. 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  reg ist rarà  de  forma  qual i tati va  i /o  quanti tati va  les  acti v i tats  rea l i t zades  per  l 'a lumnat  a  l 'au la ,  a i x í  com  els  aspectes
d' interès ,  esforç  i  perseverança.  Es  farà  serv i r  :

- Llistes de control d'assistència (quadern del mestre)

- Registre de conducta (es comunica al tutor i s’anota al quadern de tutoria)

- Registres  d'avaluació  dels  diferents  ítems  dels  blocs  de  continguts  del  currículum.(quadern  del  mestre  i  graella  excel  de qualificacions).

- Registre anecdòtic o rúbriques ( per veure el perfil de l’alumnat i el seu procés d’ennsenyança-aprenenetatge)

- Proves específiques escrites i de recerca d’informació sobre algun aspecte concret (als nivells superiors d’EP)

L'avaluació és formativa, sumativa i es té en compte el comportament al llarg de totes les sessions.

- Respectar els companys i els mestres.

 -Tenir cura dels materials, seguir les normes de seguretat, i fer un ús adequat de les instal·lacions

- Col·laborar de forma autònoma en els rutines de classe

- Participar activament en les activitats i tenir una actitud positiva

- Afrontar de forma madura les modificacions de pla que us puguin produir a fi d'aprofitar la sessió

- Assimilació de conceptes teòrics i patrons de moviment

- Interioritzar les regles dels diferents jocs i entendre l'activitat física com una oportunitat per conèixer els companys, aprendre d'ells i compartir
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- Mostrar una voluntat decidida a l'hora d'emprendre treballs voluntaris d'investigació

- Col·laborar amb els companys NESE i assistir-los en el seu creixement exercint un guiatge i un modelat.

A final de cada UD farem unes activitats d’avaluació per avaluar els continguts treballats i així poder avaluar els diferents blocs de continguts. 
Aquests resultats, com ja hem comentat més amunt, ens proporcionaran la nota de cada bloc i la nota final de l’àrea.

Per a la qualificació final  de l’assignatura es tindran en compte els següents percentatges:

ASPECTE 1r / 2n curs 3r /4t curs 5è / 6è curs

A. Hàbit d'higiene (bloc 4) 15 % 15 % 10 %

B. Treball d'aula (blocs 1,2,3,5) 50 % 50 % 50 %

C. Actitud 35 % 35 % 40 %

Finalment, a  l a  qu al ifi cac i ó  o rd in àr ia  de  fi na l  d ’etap a ,  c ada bloc de continguts tindrà un valor proporcional de la nota d’avaluació de 
cada trimestre.
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PROGRAMACIÓ D'AULA   ANY ACADÈMIC:  2021-2022  NIVELL:  4t 

MESTRA: Marta Gomila i Rita Pons 

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, PARLAR I CONVERSAR 

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. 

1.2- Transmet les idees amb 

claredat, coherència i correcció. 

1.3- Escolta atentament les 

intervencions dels companys i 

segueix les estratègies i normes 

per a l’intercanvi comunicatiu 

mostrant respecte i consideració 

per les idees, sentiments i 

emocions dels altres. 

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 

- Expressió i producció de textos 

orals segons la tipologia: 

narratius, descriptius, 

9. Produir textos orals breus i 

senzills dels gèneres més 

habituals i relacionar-los 

9.3- Organitza i planifica el 

discurs adequant-se a la situació 

de comunicació i a les diferents 

CL,AA 



 

 

argumentatius, expositius, 

instructius, informatius i 

persuasius. 

- Creació de textos literaris en 

prosa o en vers, valorant el sentit 

estètic i la creativitat: contes, 

poemes, endevinalles, cançons i 

teatre. 

directament amb les activitats de 

l'aula, imitant models: narratius, 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, 

informatius i persuasius. 

necessitats comunicatives (narrar, 

descriure, informar-se, dialogar) 

utilitzant els recursos lingüístics 

pertinents 

- Comprensió de textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

instructius, argumentatius, etc. 

Sentit global del text. 

4. Comprendre missatges orals i 

analitzar-los amb sentit crític. 

4.1- Mostra una actitud d’escolta 

activa. 

4.2- Comprèn la informació 

general en textos orals d’ús 

habitual. 

4.3- Interpreta el sentit 

d’elements bàsics del text 

necessaris per a la comprensió 

global (lèxic, locucions). 

CL 

6. Comprendre el sentit global 

dels textos orals, reconèixer-ne 

les idees principals i les 

secundàries i identificar-hi idees 

o valors no explícits. 

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.   

8.1- Actua en resposta a les 

ordres o instruccions donades per 

dur a terme les activitats diverses. 

 

- Audició de textos breus. 5. Ampliar el vocabulari per 

aconseguir una expressió precisa 

utilitzant el diccionari com a 

recurs bàsic. 

5.1- Utilitza un vocabulari 

adequat a l’edat i expressions 

adequades a les diferents funcions 

del llenguatge. 

CL 

 9. Produir textos orals breus i 

senzills dels gèneres més 

habituals i relacionar-los 

directament amb les activitats de 

l'aula, imitant models: narratius, 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, 

informatius i persuasius. 

9.1- Reprodueix 

comprensiblement textos orals 

senzills i breus imitant models. 

9.2- Recorda algunes idees 

bàsiques d’un text escoltant i les 

expressa oralment en resposta a 

preguntes directes. 

 

Bloc 2:  COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Comprensió de textos llegits en 

veu alta i en silenci. 

1. Llegir en veu alta diferents 

textos, amb fluïdesa i entonació 

1.1- Llegeix en veu alta diferents 

tipus de text apropiats a l’edat 

CL,CSC,CEC 



 

 

- Audició de diferents tipus de 

text. 

adequada. amb velocitat, fluïdesa i 

entonació adequades. 

3. Llegir en silenci diferents 

textos valorant el progrés en 

velocitat i comprensió. 

3.1- Llegeix en silenci amb la 

velocitat adequada. 

3.2- Fa lectures en silenci i 

resumeix amb brevetat els textos 

llegits. 

 

- Lectura de distints tipus de text: 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, literaris. 

- Gust per la lectura. Hàbit lector. 

Lectura de diferents textos com a 

font d’informació, de delit i de 

diversió. 

6. Llegir per pròpia iniciativa 

diferents tipus de text. 

6.1- Té programat un temps 

setmanal per llegir diferents 

textos. 

 

CL,CSC,CEC 

   

- Estratègies per a la comprensió 

lectora de textos: títol, 

il·lustracions, paraules clau, 

relectura, anticipació d’hipòtesis i 

comprovació, estructura del text, 

tipus de text, diccionari, sentit 

global del text i resum. 

   

5. Utilitza estratègies per 

comprendre textos de diversa 

índole. 

5.1- Interpreta el valor del títol i 

les il·lustracions 

5.2- Marca les paraules clau d’un 

text que ajuden a la comprensió 

global. 

5.3- Activa els coneixements 

previs i se’n serveix per 

AA,CL,CSC 



 

 

comprendre un text. 

5.4- Fa inferències i formula 

hipòtesis. 

8. Concentrar-se a entendre i 

interpretar el significat dels textos 

llegits. 

8.4- Estableix relacions entre les 

il·lustracions i els continguts dels 

textos, planteja hipòtesis, fa 

prediccions i identifica a la 

lectura el tipus de text i la 

intenció. 

 

   

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Producció de textos per 

comunicar coneixements, 

experiències i necessitats: 

narracions, descripcions, textos 

expositius, argumentatius i 

persuasius, poemes, diàlegs, 

entrevistes i enquestes. 

1. Produir textos amb diferents 

intencions comunicatives amb 

coherència, respectant-ne 

l'estructura, aplicant les regles 

ortogràfiques i cuidant la 

cal·ligrafia, l'ordre i la 

presentació. 

1.1- Escriu en diferents suports 

textos propis de l’àmbit de la vida 

quotidiana. 

1.2- Escriu textos usant el registre 

adequat, organitzant les idees 

amb claredat, enllaçant enunciats 

en seqüències lineals 

CL,CSC 



 

 

- Ordre i presentació. cohesionades i respectant les 

normes gramaticals i 

ortogràfiques. 

- Aplicació de les normes 

ortogràfiques i signes de 

puntuació (punt, coma, dos punts, 

guió, signes d’entonació). 

2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

2.2- Aplica correctament els 

signes de puntuació i les regles 

ortogràfiques. 

CL 

- Dictats. 2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

2.3- Reprodueix textos dictats 

amb correcció. 

CL 



 

 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Reconeixement de les distintes 

classes de paraules (nom, verb, 

adjectiu). 

- Classes de nom: comuns, 

propis, individuals i col·lectius. 

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 

1.1- Coneix i reconeix totes les 

categories gramaticals per la seva 

funció a la llengua: presentar, 

substituir i expressar 

característiques del nom, 

expressar accions o estats. 

CL 



 

 

eficaç. 

2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.3- Identifica i classifica els 

diferents tipus de paraula en un 

text. 

 

- La síl·laba. 4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

4.3- Aplica correctament les 

normes d’accentuació i classifica 

les paraules d’un text. 

4.5- Aplica les regles d’ús de 

l’accent. 

CL 

- Vocabulari: sinònims i 

antònims, paraules polisèmiques. 

Augmentatius i diminutius.  

Sigles i abreviatures. 

   

2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.1- Coneix, reconeix i empra 

sinònims i antònims, paraules 

polisèmiques, i abreviatures. 

 

CL 

- Ús eficaç del diccionari per 

ampliar vocabulari i per fer 

consultes ortogràfiques i 

gramaticals. 

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. 

3.2- Selecciona l’accepció 

correcta segons el context entre 

les que li ofereix el diccionari. 

CL 

- Ortografia: utilització de les 

regles bàsiques d’ortografia. 

3. Sistematitzar l'adquisició de 

vocabulari a través dels textos. 

3.3- Coneix les normes 

ortogràfiques i les aplica en les 

CL 



 

 

Signes de puntuació. seves produccions escrites. 

4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

4.4- Usa amb correcció els signes 

de puntuació. 

 

- Les relacions gramaticals. 

 

4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

4.2- Utilitza correctament les 

normes de la concordança de 

gènere i de nombre en l’expressió 

oral i l’escrita. 

CL 

- Les varietats de la llengua. 6. Conèixer la varietat lingüística 

d'Espanya i de l'espanyol com a 

font d'enriquiment cultural. 

Mostrar respecte tant cap a les 

llengües que es parlen a Espanya 

i els seus dialectes com cap a 

l'espanyol d'Amèrica. 

6.1- Coneix i valora la varietat 

lingüística d’Espanya i l’espanyol 

d’Amèrica. 

CL, CSC,CEC 

Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 



 

 

- Coneixement dels contes 

tradicionals. 

- Distinció entre conte i llegenda. 

Coneixement de llegendes. 

- 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 i utilitzar la lectura com a 

font d'entreteniment i informació 

i considerar-la com a un mitjà 

d'aprenentatge i d'enriquiment 

personal de màxima importància. 

1.1- Reconeix i valora les 

característiques fonamentals dels 

textos literaris narratius. 

CL,CEC 

- Lectura guiada de textos 

narratius de tradició oral, 

literatura infantil, adaptacions 

d’obres clàssiques i literatura 

actual. 

- Lectura comentada de poemes, 

relats i obres teatrals. 

2. Integrar la lectura expressiva i 

la comprensió i interpretació de 

textos literaris narratius, lírics i 

dramàtics a la pràctica escolar, 

reconeixent i interpretant alguns 

recursos del llenguatge literari 

(metàfores, personificacions, 

hipèrboles i jocs de paraules) i 

diferenciant les principals 

convencions formals dels 

gèneres. 

2.1- Fa 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, 

5. Participar amb interès a 

dramatitzacions de textos literaris 

5.2- Memoritza i reprodueix 

textos orals breus i senzills: 

CL,CSC,CEC 



 

 

entonació i dicció adequades. adaptats a l'edat i de produccions 

pròpies o dels companys, 

utilitzant adequadament els 

recursos bàsics dels intercanvis 

orals i de la tècnica teatral. 

poemes, cançons, refranys, 

endevinalles, embarbussaments. 

 

2N TRIMESTRE  

Bloc 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR  

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. 

1.2- Transmet les idees amb 

claredat, coherència i correcció. 

1.3- Escolta atentament les 

intervencions dels companys i 

segueix les estratègies i normes 

per a l’intercanvi comunicatiu 

mostrant respecte i consideració 

per les idees, sentiments i 

emocions dels altres. 

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 

- Estratègies i normes per a 

l’intercanvi comunicatiu: 

participació; exposició clara; 

organització del discurs; escolta; 

respecte del torn de paraula; 

paper de moderador; entonació 

adequada; respecte pels 

sentiments, experiències, idees, 

opinions i coneixements dels 

altres. 

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. 

3.2- Expressa les seves pròpies 

idees comprensiblement, 

substituint elements bàsics del 

model donat. 

3.3- Participa activament en la 

conversació responent preguntes i 

fent comentaris relacionats amb 

el tema de la conversació. 

3.4- Participa activament i de 

forma constructiva en les feines 

de l’aula. 

CSC,CL 



 

 

- Expressió i producció de textos 

orals segons la tipologia: 

narratius, descriptius, 

argumentatius, expositius, 

instructius, informatius i 

persuasius. 

- Creació de textos literaris en 

prosa o en vers, valorant el sentit 

estètic i la creativitat: contes, 

poemes, endevinalles, cançons i 

teatre. 

9. Produir textos orals breus i 

senzills dels gèneres més 

habituals i relacionar-los 

directament amb les activitats de 

l'aula, imitant models: narratius, 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, 

informatius i persuasius. 

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 

CL, AA,CEC 

- Comprensió de textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

instructius, argumentatius, etc. 

Sentit global del text. 

4. Comprendre missatges orals i 

analitzar-los amb sentit crític. 

4.1- Mostra una actitud d’escolta 

activa. 

4.2- Comprèn la informació 

general en textos orals d’ús 

habitual. 

4.3- Interpreta el sentit 

d’elements bàsics del text 

necessaris per a la comprensió 

global (lèxic, locucions). 

CL 

6. Comprendre el sentit global 

dels textos orals, reconèixer-ne 

6.1- Identifica el tema del text. 

6.2- És capaç d’obtenir les 

 



 

 

les idees principals i les 

secundàries i identificar-hi idees 

o valors no explícits. 

principals idees d’un text. 

8. Comprendre textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

instructius, argumentatius, etc. 

8.1- Actua en resposta a les 

ordres o instruccions donades per 

dur a terme les activitats diverses. 

 

- Audició de textos breus. 5. Ampliar el vocabulari per 

aconseguir una expressió precisa 

utilitzant el diccionari com a 

recurs bàsic. 

5.1- Utilitza un vocabulari 

adequat a l’edat i expressions 

adequades a les diferents funcions 

del llenguatge. 

CL,CSC 

 9. Produir textos orals breus i 

senzills dels gèneres més 

habituals i relacionar-los 

directament amb les activitats de 

l'aula, imitant models: narratius, 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, 

informatius i persuasius. 

9.1- Reprodueix 

comprensiblement textos orals 

senzills i breus imitant models. 

9.2- Recorda algunes idees 

bàsiques d’un text escoltant i les 

expressa oralment en resposta a 

preguntes directes. 

 

- Estratègies per emprar el 

llenguatge oral com a instrument 

de comunicació i aprenentatge: 

8. Comprendre textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

8.3- Utilitza la informació 

recollida per dur a terme diverses 

activitats en situacions 

CL,AA 



 

 

escoltar, recopilar dades, 

demanar. Comentari oral i judici 

personal. 

instructius, argumentatius, etc. d’aprenentatge individual o 

col·lectiu. 

10. Utilitzar de forma efectiva el 

llenguatge oral per comunicar-se i 

aprendre essent capaç d'escoltar 

activament, de recollir dades 

pertinents als objectius 

comunicatius, de demanar i tornar 

a demanar, de participar en 

enquestes i entrevistes i 

d'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 i 

recollint dades pertinents als 

objectius de la comunicació. 

 

Bloc 2:  COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Comprensió de textos llegits en 

veu alta i en silenci. 

- Audició de diferents tipus de 

text. 

1. Llegir en veu alta diferents 

textos, amb fluïdesa i entonació 

adequada. 

1.1- Llegeix en veu alta diferents 

tipus de text apropiats a l’edat 

amb velocitat, fluïdesa i 

entonació adequades. 

CL,CEC 



 

 

1.2- Descodifica amb precisió i 

rapidesa tot tipus de paraula. 

3. Llegir en silenci diferents 

textos valorant el progrés en 

velocitat i comprensió. 

3.1- Llegeix en silenci amb la 

velocitat adequada. 

3.2- Fa lectures en silenci i 

resumeix amb brevetat els textos 

llegits. 

 

-Recursos gràfics a la 

comunicació escrita. 

Consolidació del sistema de 

lectoescriptura. 

- Comprensió de textos segons la 

tipologia. 

2. Comprendre distints tipus de 

text adaptats a l'edat i utilitzant la 

lectura com a mitjà per ampliar el 

vocabulari i fixar l'ortografia 

correcta. 

2.1- Entén el missatge, de manera 

global, i identifica les idees 

principals i les secundàries dels 

textos llegits en veu alta. 

2.2- Mostra comprensió de 

diferents tipus de text no literaris 

(expositius, narratius, descriptius 

i argumentatius) i de textos de la 

vida quotidiana. 

CL,CEC 

8. Concentrar-se a entendre i 

interpretar el significat dels textos 

llegits. 

8.1- Dedueix el significat de 

paraules i expressions amb ajuda 

del context. 

 

- Lectura de distints tipus de text: 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, literaris. 

6. Llegir per pròpia iniciativa 

diferents tipus de text. 

• 6.1- Té programat un temps 

setmanal per llegir diferents 

textos. 

CL 



 

 

- Gust per la lectura. Hàbit lector. 

Lectura de diferents textos com a 

font d’informació, de delit i de 

diversió. 

 

  CL,CSC,SIEE 

- Estratègies per a la comprensió 

lectora de textos: títol, 

il·lustracions, paraules clau, 

relectura, anticipació d’hipòtesis i 

comprovació, estructura del text, 

tipus de text, diccionari, sentit 

global del text i resum. 

4. Resumir un text llegit 

reflectint-ne l'estructura i 

destacant-ne les idees principals i 

les secundàries. 

4.1- Capta el propòsit dels textos 

llegits. Identifica les parts de 

l’estructura dels textos. 

4.2- Elabora resums de textos 

llegits. Identifica els elements 

característics dels diferents tipus 

de text. 

4.3- Reconeix alguns mecanismes 

de cohesió en diferents tipus de 

text. 

CL 

5. Utilitza estratègies per 

comprendre textos de diversa 

ínfole. 

5.1- Interpreta el valor del títol i 

les il·lustracions 

5.2- Marca les paraules clau d’un 

text que ajuden a la comprensió 

global. 

5.3- Activa els coneixements 

previs i se’n serveix per 

comprendre un text. 

CL 



 

 

5.4- Fa inferències i formula 

hipòtesis. 

8. Concentrar-se a entendre i 

interpretar el significat dels textos 

llegits. 

8.4- Estableix relacions entre les 

il·lustracions i els continguts dels 

textos, planteja hipòtesis, fa 

prediccions i identifica a la 

lectura el tipus de text i la 

intenció. 

CL 

9. Utilitzar les TIC de manera 

eficient i responsable per cercar i 

tractar la informació. 

9.2- És capaç d’interpretar la 

informació i fer-ne un resum. 

 

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Producció de textos per 

comunicar coneixements, 

experiències i necessitats: 

narracions, descripcions, textos 

expositius, argumentatius i 

persuasius, poemes, diàlegs, 

1. Produir textos amb diferents 

intencions comunicatives amb 

coherència, 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: diaris, cartes, 

missatges electrònics, etc., 

imitant textos model. 

1.2- Escriu textos usant el registre 

CL,SIEE,AA 



 

 

entrevistes i enquestes. 

- Ordre i presentació. 

presentació. adequat, organitzant les idees 

amb claredat, enllaçant enunciats 

en seqüències lineals 

cohesionades i respectant les 

normes gramaticals i 

ortogràfiques. 

- Cohesió del text: enllaços, 

substitucions lèxiques, 

manteniment del temps verbal, 

puntuació. 

2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

2.1- Resumeix el contingut de 

textos propis de l’àmbit de la vida 

personal i de l’àmbit escolar, 

recollint les idees fonamentals, 

evitant parafrasejar el text i 

utilitzant una expressió personal. 

CL 

- Normes i estratègies per produir 

textos: planificació (funció, 

2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

2.4- Empra estratègies de recerca 

i selecció de la informació: 

CL, AA 



 

 

destinatari, estructura...), revisió i 

millora del text. 

- Plans d’escriptura. 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

prendre notes, elaborar guions. 

- Aplicació de les normes 

ortogràfiques i signes de 

puntuació (punt, coma, dos punts, 

guió, signes d’entonació). 

2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

2.2- Aplica correctament els 

signes de puntuació i les regles 

ortogràfiques. 

CL 



 

 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

- Dictats. 2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

2.3- Reprodueix textos dictats 

amb correcció. 

CL 

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 



 

 

AVALUABLE 

- Reconeixement de les distintes 

classes de paraules (nom, verb, 

adjectiu). 

- Classes de nom: comuns, 

propis, individuals i col·lectius. 

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 totes les 

categories gramaticals per la seva 

funció a la llengua: presentar, 

substituir i expressar 

característiques del nom, 

expressar accions o estats. 

CL 

2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.3- Identifica i classifica els 

diferents tipus de paraula en un 

text. 

 

- La síl·laba. 4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

4.3- Aplica correctament les 

normes d’accentuació i classifica 

les paraules d’un text. 

4.5- Aplica les regles d’ús de 

l’accent. 

CL 

- Vocabulari: sinònims i 

antònims, família de paraules, 

paraules polisèmiques, paraules 

derivades, paraules compostes, 

  CL 

2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.1- Coneix, reconeix i empra 

sinònims i antònims, paraules 

polisèmiques, frases fetes, sigles i 

 



 

 

paraules col·lectives i paraules 

onomatopeiques. Augmentatius i 

diminutius. Frases fetes. Recursos 

de derivació: prefixos i sufixos en 

la formació de noms, adjectius i 

verbs. Sigles i abreviatures. 

abreviatures. 

2.2- Reconeix paraules 

compostes, prefixos i sufixos i és 

capaç de crear paraules derivades. 

- Ús eficaç del diccionari per 

ampliar vocabulari i per fer 

consultes ortogràfiques i 

gramaticals. 

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, 

els seus derivats, plurals, formes 

verbals, sinònims, etc. 

3.2- Selecciona l’accepció 

correcta segons el context entre 

les que li ofereix el diccionari. 

 

CL 

- Ortografia: utilització de les 

regles bàsiques d’ortografia. 

Signes de puntuació. 

3. Sistematitzar l'adquisició de 

vocabulari a través dels textos. 

3.3- Coneix les normes 

ortogràfiques i les aplica en les 

seves produccions escrites. 

CL 

4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

4.4- Usa amb correcció els signes 

de puntuació. 

 

- Les relacions gramaticals. 4. Desenvolupar estratègies per 4.2- Utilitza correctament les CL 



 

 

 millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

normes de la concordança de 

gènere i de nombre en l’expressió 

oral i l’escrita. 

- Reconeixement i ús d’alguns 

connectors textuals. 

2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.4- Reconeix els connectors 

bàsics necessaris que donen 

cohesió al text. 

CL 

- Les varietats de la llengua. 6. Conèixer la varietat lingüística 

d'Espanya i de l'espanyol com a 

font d'enriquiment cultural. 

Mostrar respecte tant cap a les 

llengües que es parlen a Espanya 

i els seus dialectes com cap a 

l'espanyol d'Amèrica. 

6.1- Coneix i valora la varietat 

lingüística d’Espanya i l’espanyol 

d’Amèrica. 

CL, CSC, CEC 

• Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Coneixement dels contes 

tradicionals. 

- Distinció entre conte i llegenda. 

Coneixement de llegendes. 

1. Apreciar el valor dels textos 

literaris i utilitzar la lectura com a 

font d'entreteniment i informació 

i considerar-la com a un mitjà 

• 1.1- Reconeix i valora les 

característiques fonamentals dels 

textos literaris narratius, poètics i 

dramàtics. 

CL,CEC,SIEE 



 

 

- 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. 

d'aprenentatge i d'enriquiment 

personal de màxima importància. 

- Lectura guiada de textos 

narratius de tradició oral, 

literatura infantil, adaptacions 

d’obres clàssiques i literatura 

actual. 

- Lectura comentada de poemes, 

relats i obres teatrals. 

2. Integrar la lectura expressiva i 

la comprensió i interpretació de 

textos literaris narratius, lírics i 

dramàtics a la pràctica escolar, 

reconeixent i interpretant alguns 

recursos del llenguatge literari 

(metàfores, personificacions, 

hipèrboles i jocs de paraules) i 

diferenciant les principals 

convencions formals dels 

gèneres. 

2.1- Fa lectures guiades de textos 

narratius de tradició oral, 

literatura infantil, adaptacions 

d’obres clàssiques i literatura 

actual. 

CL,CEC,SIEE 

- Comprensió, memorització i 

recitació de poemes amb el ritme, 

entonació i dicció adequades. 

5. Participar amb interès a 

dramatitzacions de textos literaris 

adaptats a l'edat i de produccions 

pròpies o dels companys, 

utilitzant adequadament els 

recursos bàsics dels intercanvis 

5.2- Memoritza i reprodueix 

textos orals breus i senzills: 

poemes, cançons, refranys, 

endevinalles, embarbussaments. 

CL,CEC,SIEE 



 

 

orals i de la tècnica teatral. 

- Identificació de recursos 

literaris. 

3. Conèixer i valorar els recursos 

literaris de la tradició oral: 

poemes, cançons, contes, 

refranys, endevinalles. 

3.1- Distingeix alguns recursos 

retòrics i mètrics propis dels 

poemes. 

CL 

 

 

 3R TRIMESTRE  

Bloc 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR  

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. 

1.2- Transmet les idees amb 

claredat, coherència i correcció. 

1.3- Escolta atentament les 

intervencions dels companys i 

segueix les estratègies i normes 

per a l’intercanvi comunicatiu 

mostrant respecte i consideració 

per les idees, sentiments i 

CL,AA 



 

 

emocions dels altres. 

- 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 

- Estratègies i normes per a 

l’intercanvi comunicatiu: 

participació; exposició clara; 

organització del discurs; escolta; 

respecte del torn de paraula; 

paper de moderador; entonació 

adequada; respecte pels 

sentiments, experiències, idees, 

opinions i coneixements dels 

altres. 

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. 

3.2- Expressa les seves pròpies 

idees comprensiblement, 

substituint elements bàsics del 

model donat. 

3.3- Participa activament en la 

conversació responent preguntes i 

fent comentaris relacionats amb 

el tema de la conversació. 

3.4- Participa activament i de 

forma constructiva en les feines 

de l’aula. 

CL,AA 



 

 

- Expressió i producció de textos 

orals segons la tipologia: 

narratius, descriptius, 

argumentatius, expositius, 

instructius, informatius i 

persuasius. 

- Creació de textos literaris en 

prosa o en vers, valorant el sentit 

estètic i la creativitat: contes, 

poemes, endevinalles, cançons i 

teatre. 

9. Produir textos orals breus i 

senzills dels gèneres més 

habituals i relacionar-los 

directament amb les activitats de 

l'aula, imitant models: narratius, 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, 

informatius i persuasius. 

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 

CL,CSC,CEC 

- Comprensió de textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

instructius, argumentatius, etc. 

Sentit global del text. 

4. Comprendre missatges orals i 

analitzar-los amb sentit crític. 

4.1- Mostra una actitud d’escolta 

activa. 

4.2- Comprèn la informació 

general en textos orals d’ús 

habitual. 

4.3- Interpreta el sentit 

d’elements bàsics del text 

necessaris per a la comprensió 

global (lèxic, locucions). 

CL,CEC,SIEE 

6. Comprendre el sentit global 

dels textos orals, reconèixer-ne 

6.1- Identifica el tema del text. 

6.2- És capaç d’obtenir les 

 



 

 

les idees principals i les 

secundàries i identificar-hi idees 

o valors no explícits. 

principals idees d’un text. 

8. Comprendre textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

instructius, argumentatius, etc. 

8.1- Actua en resposta a les 

ordres o instruccions donades per 

dur a terme les activitats diverses. 

 

- Valoració dels continguts 

transmesos pel text. Deducció de 

les paraules pel context. 

Reconeixement d’idees no 

explícites. Resum oral. 

8. Comprendre textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

instructius, argumentatius, etc. 

8.2- Respon de forma correcta a 

preguntes concernents a la 

comprensió literal, interpretativa i 

crítica del text, i infereix el sentit 

d’elements no explícits en els 

textos orals. 

CL,AA, CSC 

- Audició de textos breus. 5. Ampliar el vocabulari per 

aconseguir una expressió precisa 

utilitzant el diccionari com a 

recurs bàsic. 

5.1- Utilitza un vocabulari 

adequat a l’edat i expressions 

adequades a les diferents funcions 

del llenguatge. 

CL,CEC,SIEE 

 9. Produir textos orals breus i 

senzills dels gèneres més 

habituals i relacionar-los 

directament amb les activitats de 

l'aula, imitant models: narratius, 

9.1- Reprodueix 

comprensiblement textos orals 

senzills i breus imitant models. 

9.2- Recorda algunes idees 

bàsiques d’un text escoltant i les 

 



 

 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, 

informatius i persuasius. 

expressa oralment en resposta a 

preguntes directes. 

- Estratègies per emprar el 

llenguatge oral com a instrument 

de comunicació i aprenentatge: 

escoltar, recopilar dades, 

demanar. Comentari oral i judici 

personal. 

8. Comprendre textos orals 

segons la tipologia: narratius, 

descriptius, informatius, 

instructius, argumentatius, etc. 

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, de recollir dades 

pertinents als objectius 

comunicatius, de demanar i tornar 

a demanar, de participar en 

enquestes i entrevistes i 

d'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 i 

recollint dades pertinents als 

objectius de la comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 2:  COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR  



 

 

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Comprensió de textos llegits en 

veu alta i en silenci. 

- Audició de diferents tipus de 

text. 

1. Llegir en veu alta diferents 

textos, amb fluïdesa i entonació 

adequada. 

1.1- Llegeix en veu alta diferents 

tipus de text apropiats a l’edat 

amb velocitat, fluïdesa i 

entonació adequades. 

1.2- Descodifica amb precisió i 

rapidesa tot tipus de paraula. 

CL,CEC 

3. Llegir en silenci diferents 

textos valorant el progrés en 

velocitat i comprensió. 

3.1- Llegeix en silenci amb la 

velocitat adequada. 

3.2- Fa lectures en silenci i 

resumeix amb brevetat els textos 

llegits. 

 

-Recursos gràfics a la 

comunicació escrita. 

Consolidació del sistema de 

lectoescriptura. 

- Comprensió de textos segons la 

tipologia. 

2. Comprendre distints tipus de 

text adaptats a l'edat i utilitzant la 

lectura com a mitjà per ampliar el 

vocabulari i fixar l'ortografia 

correcta. 

2.1- Entén el missatge, de manera 

global, i identifica les idees 

principals i les secundàries dels 

textos llegits en veu alta. 

2.2- Mostra comprensió de 

diferents tipus de text no literaris 

(expositius, narratius, descriptius 

i argumentatius) i de textos de la 

CL 



 

 

vida quotidiana. 

8. Concentrar-se a entendre i 

interpretar el significat dels textos 

llegits. 

8.1- Dedueix el significat de 

paraules i expressions amb ajuda 

del context. 

 

- Lectura de distints tipus de text: 

descriptius, argumentatius, 

expositius, instructius, literaris. 

- Gust per la lectura. Hàbit lector. 

Lectura de diferents textos com a 

font d’informació, de delit i de 

diversió. 

6. Llegir per pròpia iniciativa 

diferents tipus de text. 

6.1- Té programat un temps 

setmanal per llegir diferents 

textos. 

 

CL,CEC 

7. Utilitzar textos científics en 

diferents suports per recollir 

informació, ampliar 

coneixements i aplicar-los a 

treballs personals. 

7.1- És capaç de consultar 

diferents fonts bibliogràfiques i 

textos en suport informàtic per 

obtenir dades i informació per dur 

a terme treballs individuals o en 

grup. 

 

- Estratègies per a la comprensió 

lectora de textos: títol, 

il·lustracions, paraules clau, 

relectura, anticipació d’hipòtesis i 

comprovació, estructura del text, 

tipus de text, diccionari, sentit 

4. Resumir un text llegit 

reflectint-ne l'estructura i 

destacant-ne les idees principals i 

les secundàries. 

4.1- Capta el propòsit dels textos 

llegits. Identifica les parts de 

l’estructura dels textos. 

4.2- Elabora resums de textos 

llegits. Identifica els elements 

característics dels diferents tipus 

CL 



 

 

global del text i resum. de text. 

4.3- Reconeix alguns mecanismes 

de cohesió en diferents tipus de 

text. 

5. Utilitza estratègies per 

comprendre textos de diversa 

ínfole. 

5.1- Interpreta el valor del títol i 

les il·lustracions 

5.2- Marca les paraules clau d’un 

text que ajuden a la comprensió 

global. 

5.3- Activa els coneixements 

previs i se’n serveix per 

comprendre un text. 

5.4- Fa inferències i formula 

hipòtesis. 

 

8. Concentrar-se a entendre i 

interpretar el significat dels textos 

llegits. 

8.4- Estableix relacions entre les 

il·lustracions i els continguts dels 

textos, planteja hipòtesis, fa 

prediccions i identifica a la 

lectura el tipus de text i la 

intenció. 

 

9. Utilitzar les TIC de manera 

eficient i responsable per cercar i 

9.2- És capaç d’interpretar la 

informació i fer-ne un resum. 

 



 

 

tractar la informació. 

- Identificació dels missatges i 

valors transmesos per un text 

senzill. 

8. Concentrar-se a entendre i 

interpretar el significat dels 

textos llegits. 

8.5- Interpreta el llenguatge 

figurat. 

AA,SIEE,CSC 

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Producció de textos per 

comunicar coneixements, 

experiències i necessitats: 

narracions, descripcions, textos 

expositius, argumentatius i 

persuasius, poemes, diàlegs, 

entrevistes i enquestes. 

- Ordre i presentació. 

1. Produir textos amb diferents 

intencions comunicatives amb 

coherència, respectant-ne 

l'estructura, aplicant les regles 

ortogràfiques i cuidant la 

cal·ligrafia, l'ordre i la 

presentació. 

1.1- Escriu en diferents suports 

textos propis de l’àmbit de la vida 

quotidiana: diaris, cartes, 

missatges electrònics, etc., 

imitant textos model. 

1.2- Escriu textos usant el registre 

adequat, organitzant les idees 

amb claredat, enllaçant enunciats 

en seqüències lineals 

cohesionades i respectant les 

normes gramaticals i 

ortogràfiques. 

CL,CSC 

- Cohesió del text: enllaços, 2. Aplicar les fases del procés 2.1- Resumeix el contingut de CL 



 

 

substitucions lèxiques, 

manteniment del temps verbal, 

puntuació. 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

textos propis de l’àmbit de la vida 

personal i de l’àmbit escolar, 

recollint les idees fonamentals, 

evitant parafrasejar el text i 

utilitzant una expressió personal. 

- Creació de textos utilitzant el 

llenguatge verbal i el no verbal 

amb intenció informativa: cartells 

publicitaris i còmics. 

4. Elaborar projectes individuals 

o col·lectius sobre diferents temes 

de l'àrea. 

4.1- Elabora gràfics a partir de 

dades seleccionades i 

organitzades procedents de 

diferents textos (llibres de 

consulta, periodístics, revistes, 

etc.). 

CL, CSC, AA, CD 

6. Afavorir a través del llenguatge 

la formació d'un pensament crític 

que impedeixi discriminacions i 

6.1- Expressa, per escrit, 

opinions, reflexions i valoracions 

argumentades 

 



 

 

perjudicis. 

8. Utilitzar les TIC de manera 

eficient i responsable per 

presentar les produccions. 

8.1- Empra amb eficàcia les 

tecnologies de la informació i la 

comunicació per escriure, 

presentar els textos i cercar 

informació. 

 

- Normes i estratègies per produir 

textos: planificació (funció, 

destinatari, estructura...), revisió i 

millora del text. 

- Plans d’escriptura. 

2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

2.4- Empra estratègies de recerca 

i selecció de la informació: 

prendre notes, elaborar guions. 

CL 

- Aplicació de les normes 

ortogràfiques i signes de 

2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

2.2- Aplica correctament els 

signes de puntuació i les regles 

CL 



 

 

puntuació (punt, coma, dos punts, 

guió, signes d’entonació). 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

ortogràfiques. 

- Dictats. 2. Aplicar les fases del procés 

d'escriptura en la producció de 

textos escrits de distinta índole: 

planificació, textualització, 

revisió i reescriptura, utilitzant 

esquemes i mapes conceptuals, 

aplicant estratègies de tractament 

de la informació, redactant els 

textos amb claredat, precisió i 

correcció, revisant-los per 

2.3- Reprodueix textos dictats 

amb correcció. 

CL 



 

 

millorar-los i avaluant, amb 

l'ajuda dels models, les 

produccions pròpies i les dels 

altres. 

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Reconeixement de les distintes 

classes de paraules (nom, verb, 

adjectiu). 

- Classes de nom: comuns, 

propis, individuals i col·lectius. 

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 totes les 

categories gramaticals per la seva 

funció a la llengua: presentar, 

substituir i expressar 

característiques del nom, 

expressar accions o estats. 

CL 

2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.3- Identifica i classifica els 

diferents tipus de paraula en un 

text. 

 

- Conjugació dels verbs regulars i 1. Aplicar els coneixements 1.2- Conjuga i empra amb CL 



 

 

irregulars més freqüents. 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. 

correcció tots els temps simples i 

composts. 

- La síl·laba. 4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

4.3- Aplica correctament les 

normes d’accentuació i classifica 

les paraules d’un text. 

4.5- Aplica les regles d’ús de 

l’accent. 

CL 

- Vocabulari: sinònims i 

antònims, família de paraules, 

paraules polisèmiques, paraules 

derivades, paraules compostes, 

paraules col·lectives i paraules 

onomatopeiques. Augmentatius i 

diminutius. Frases fetes. Recursos 

de derivació: prefixos i sufixos en 

la formació de noms, adjectius i 

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. 

1.3- Diferencia famílies de 

paraules 

CL, CSC 



 

 

verbs. Sigles i abreviatures. 2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.1- Coneix, reconeix i empra 

sinònims i antònims, paraules 

polisèmiques, frases fetes, sigles i 

abreviatures. 

2.2- Reconeix paraules 

compostes, prefixos i sufixos i és 

capaç de crear paraules derivades. 

 

- Ús eficaç del diccionari per 

ampliar vocabulari i per fer 

consultes ortogràfiques i 

gramaticals. 

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. 

3.2- Selecciona l’accepció 

correcta segons el context entre 

les que li ofereix el diccionari. 

CL, AA 

- Ortografia: utilització de les 

regles bàsiques d’ortografia. 

Signes de puntuació. 

3. Sistematitzar l'adquisició de 

vocabulari a través dels textos. 

3.3- Coneix les normes 

ortogràfiques i les aplica en les 

seves produccions escrites. 

CL 

4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

4.4- Usa amb correcció els signes 

de puntuació. 

 

- Les relacions gramaticals. 

 

4. Desenvolupar estratègies per 

millorar la comprensió oral i 

4.2- Utilitza correctament les 

normes de la concordança de 

CL 



 

 

l'escrita a través del coneixement 

de la llengua. 

gènere i de nombre en l’expressió 

oral i l’escrita. 

- Reconeixement i ús d’alguns 

connectors textuals. 

2. Desenvolupar les destresses i 

competències lingüístiques a 

través de l'ús de la llengua. 

2.4- Reconeix els connectors 

bàsics necessaris que donen 

cohesió al text. 

CL 

- Les varietats de la llengua. 6. Conèixer la varietat lingüística 

d'Espanya i de l'espanyol com a 

font d'enriquiment cultural. 

Mostrar respecte tant cap a les 

llengües que es parlen a Espanya 

i els seus dialectes com cap a 

l'espanyol d'Amèrica. 

6.1- Coneix i valora la varietat 

lingüística d’Espanya i l’espanyol 

d’Amèrica. 

CL, CEC, CSC 

Bloc 5: EDUCACIÓ LITERÀRIA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Coneixement dels contes 

tradicionals. 

- Distinció entre conte i llegenda. 

Coneixement de llegendes. 

- Valoració dels textos literaris 

1. Apreciar el valor dels textos 

literaris i utilitzar la lectura com a 

font d'entreteniment i informació 

i considerar-la com a un mitjà 

d'aprenentatge i d'enriquiment 

1.1- Reconeix i valora les 

característiques fonamentals dels 

textos literaris narratius, poètics i 

dramàtics. 

CL,CSC,CEC 



 

 

com a vehicle de comunicació i 

com a font de coneixement 

d’altres mons, temps i cultures i 

com a goig personal. 

personal de màxima importància. 

- Lectura guiada de textos 

narratius de tradició oral, 

literatura infantil, adaptacions 

d’obres clàssiques i literatura 

actual. 

- Lectura comentada de poemes, 

relats i obres teatrals. 

2. Integrar la lectura expressiva i 

la comprensió i interpretació de 

textos literaris narratius, lírics i 

dramàtics a la pràctica escolar, 

reconeixent i interpretant alguns 

recursos del llenguatge literari 

(metàfores, personificacions, 

hipèrboles i jocs de paraules) i 

diferenciant les principals 

convencions formals dels 

gèneres. 

2.1- Fa 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 adequades. 

5. Participar amb interès a 

dramatitzacions de textos literaris 

adaptats a l'edat i de produccions 

pròpies o dels companys, 

utilitzant adequadament els 

recursos bàsics dels intercanvis 

orals i de la tècnica teatral. 

5.2- Memoritza i reprodueix 

textos orals breus i senzills: 

poemes, cançons, refranys, 

endevinalles, embarbussaments. 

CL,CSC,CEC 



 

 

- Identificació de recursos 

literaris. 

3. Conèixer i valorar els recursos 

literaris de la tradició oral: 

poemes, cançons, contes, 

refranys, endevinalles. 

3.1- Distingeix alguns recursos 

retòrics i mètrics propis dels 

poemes. 

CL 

 

 

• ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

1. Agrupaments. 

 

Es tracta de dos grups estables de convivència 4t A (de 12 alumnes) i 4t B (de 11 alumnes). 

La distribució de l'alumnat dins les aules va variant depenent de les necessitats de cada activitat d'aprenentatge. 

2. L’espai. 

• Aula de referència del grup 4t A. 

• Aula de referència del grup 4t B 

 

3. Organització de les sessions. 

 

4t A: es realitzen setmanalment tres sessions de 60 minuts i una de 30 minuts. 



 

 

4t B: les sessions es distribueixen setmanalment en dues sessions de 60 minuts i una de 90 minuts. 

• Dedicam una sessió a treballar les tipologies textuals i especialment l’expressió escrita. 

• Durant les altres sessions es treballen la resta dels diferents continguts de l'àrea. 

 

3.1 Tipus d’activitats. 

 

•  Audicions, explicacions, lectures, exposicions literàries,... 

• Lectura en veu alta, tant per part de la mestra com de l'alumnat. 

• Activitats d'expressió oral. 

• Activitats de comprensió lectora: jocs de comprensió oral i escrita, endevinalles, tipologies textuals, lectura en parelles, lectura individual, 

col·lectiva,... 

• Activitats d'expressió escrita: tipologies textuals,  activitats amb suport gràfic, produccions de diferents tipologies treballades,... 

• Activitats de coneixement de la llengua: activitats dels quaderns, jocs d'ortografia, gramàtica i lèxic,... 

• Activitats d'educació literària: rondalles, llegendes, poemes, còmic, biografies, contes, notícies,... 

• Realització de proves objectives. 

 

4. Materials i recursos didàctics. 

 

• Quaderns d’activitats. 



 

 

• Material d'elaboració pròpia. 

• Biblioteca d'aula. 

• Material del centre. 

• Projectors. 

• Ordinadors del professorat. 

• Chromebooks 

• Jocs de coneixement de la llengua (principalment d'elaboració pròpia). 

 

5. Mesures de reforç i suport. 

 

Els dos grups, 4t A i 4t B, disposam de dues sessions setmanals de suport ordinari de 60 minuts cadascuna. 

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 determinats continguts 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 diferents nivells: individualment, per parelles o en gran grup. Les activitats van des de les 



 

 

més comuns a tot el centre fins a les d'aula. La lectura es treballa com a font de plaer i com a font d'informació i/o comunicació. 

 

7. Ús de les TIC 

• S'aprofita la tecnologia com element de motivació per treballar diferents continguts (orals i escrits) i per motivar-ne la pràctica. 

• És una eina molt adequada per treballar la diversitat a l'aula. 

• Es treballa amb: 

▪ L’ordinador de l’aula. 

▪ Projector d'aula. 

▪ Chromebooks. 

 

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 (40%), el treball d'aula (40%) i  l'actitud (20%). 

• Instruments d'avaluació: 

• Proves objectives. 



 

 

• Full de registre del treball d'aula. 

• Rúbriques. 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓ D'AULA   ANY ACADÈMIC: 2021-2022   NIVELL: 4t 

MESTRA: Marta Gomila i Rita Pons 

ÀREA: LLENGUA CATALANA 

 

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 

- Participació activa i 

cooperadora en situacions 

comunicatives de relació 

social especialment 

destinades a afavorir la 

convivència (debats, 

exposicions, converses, 

expressions espontànies, 

discussions, assemblees, 

narracions orals, entrevistes, 

etc.). 

1. Participar en activitats 

significatives de comunicació i 

expressió orals, dirigides o 

espontànies, plantejant les 

pròpies idees i opinions i 

debatent les opinions dels 

altres. Participar en situacions 

d'aprenentatge col·laboratiu. 

1.1- Participa activament en 

activitats de comunicació dins 

l’aula (converses, explicacions 

de vivències personals, 

avisos, debats, demandes 

d’informació, presentacions 

personals i dels altres, etc.) 

amb distinta intenció, seguint 

un ordre espacial, cronològic o 

lògic en el discurs i valorant i 

respectant les normes que 

regeixen l’intercanvi 

comunicatiu oral. 

CL, CSC 

- Producció de textos orals, en 

diferents situacions i per a 

diferents finalitats. 

2. Elaborar i presentar textos 

orals de manera estructurada 

i amb adequació a les 

2.5- Expressa les opinions 

pròpies en converses. 

CL, CSC 



 

 

diferents formes textuals. 

Expressar oralment amb 

pronunciació, entonació, ritme 

i volum adequats diferents 

tipus de missatges en 

diferents situacions, amb 

distintes finalitats i per a 

diverses necessitats 

educatives. Reconèixer els 

diferents tipus de text i la seva 

utilitat segons la necessitat 

comunicativa. Conèixer i 

utilitzar diferents recursos per 

dur a terme una gran varietat 

de funcions comunicatives. 

2.6- Expressa desitjos, gusts i 

preferències. 

2.7- Expressa sentiments 

diferents. 

2.8- Identifica dades del 

discurs articulat d’una 

conversa. 

2.10- Identifica la finalitat del 

text. 

2.12- Posa en pràctica 

estratègies bàsiques de 

comunicació, sabent 

comunicar-se de manera oral 

en diferents situacions, amb 

distintes finalitats i per a 

diverses necessitats 

comunicatives. 

- Les normes que regeixen 

l’intercanvi comunicatiu oral: 

exposició clara; coherència, 

cohesió i adequació del 

3. Utilitzar adequadament les 

estratègies i les normes que 

regeixen l'intercanvi 

comunicatiu oral. Reconèixer 

3.2- Respecta el torn de 

paraula. 

3.3- Pronuncia amb claredat, 

ritme i entonació adequats. 

CL, CSC 



 

 

discurs; escolta atenta; mirada 

a l’interlocutor; respecte pel 

torn de paraula; ritme, 

entonació i pronunciació 

adequats. 

l'ús i la utilitat de les 

estratègies de comunicació 

oral en el propi aprenentatge. 

3.4- Es mostra respectuós 

amb les participacions orals 

dels altres. 

3.5- Utilitza els recursos 

lingüístics per expressar les 

normes de cortesia, atenció i 

correcció en la comunicació 

oral. 

3.6- Adopta postures i fa gests 

adequats al tipus de discurs. 

 

- Estructura i característiques 

dels missatges orals segons 

funcions i situacions 

comunicatives diverses:lèxic, 

entonació, recursos 

expressius; elements 

lingüístics i no lingüístics. 

Adequació de l’expressió oral. 

4. Exposar, narrar, descriure 

idees, coneixements i fets de 

manera coherent i ordenada. 

Aplicar tècniques per 

aprendre a expressar de 

manera adequada continguts i 

les activitats de l'àrea. 

4.1- Elabora un discurs 

coherent, cohesionat i 

adequat. 

CL 

- Comprensió i valoració dels 

diferents tipus de text oral, 

pròxims a la vida quotidiana 

7. Identificar el sentit global i 

la idea principal del text. 

Formular preguntes prèvies a 

7.1- Identifica el sentit global 

del text. 

7.2- Reconeix i identifica les 

CL,  AA, CEC 



 

 

dels infants, en diferents 

suports, captant-ne el sentit 

global i la idea principal. 

Textos orals procedents dels 

mitjans de comunicació i 

Internet. Textos orals amb 

sentit irònic, de dobles sentits. 

Textos de la tradició oral de 

les Illes Balears. 

la lectura de diferents tipus de 

text per localitzar la informació 

més rellevant. Retenir dades. 

Adquirir i ampliar vocabulari. 

idees principals i les 

secundàries. 

7.3- Reconeix incoherències 

en textos orals. 

7.4- Planteja preguntes 

prèvies a la lectura de textos 

de diferents tipus (informatiu, 

argumental, etc.) facilitant la 

localització de la informació 

més rellevant. 

7.5- Respon a preguntes 

sobre dades i idees explícites 

en el text. 

7.7- Dedueix informació. 

- Escolta i reproducció de 

textos i jocs lingüístics o de 

tradició oral de la literatura de 

les Illes Balears:dites, contes, 

endevinalles, rodolins, 

cançons, embarbussaments, 

gloses, rondalles, llegendes, 

etc., i memorització d’alguns 

8. Escoltar fent silenci 

diferents tipus de text. 

Comprendre textos literaris 

senzills. Participar en la 

representació d'obres de 

teatre, utilitzant els recursos 

expressius adequats al 

gènere. Reproduir diferents 

8.1- Reprodueix diferents tipus 

de text inclosos els de tradició 

oral: dites,contes,endevinalles, 

rodolins, cançons, 

embarbussaments, gloses, 

rondalles, llegendes, etc., i en 

memoritza alguns. 

8.2- Comprèn textos literaris 

CL, CEC 



 

 

d’aquests  textos o jocs. tipus de text i memoritzar-ne 

alguns. Escoltar i reproduir de 

manera senzilla, mitjançant 

l'expressió oral, missatges i 

textos orals, utilitzant de 

manera correcta i adequada 

la llengua. 

senzills. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 2:  COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Comprensió i identificació de 

la informació rellevant de 

textos de la vida quotidiana 

(cartells, horaris,  instruccions, 

receptes, etc.), dels mitjans 

de comunicació (webs, 

notícies, etc.) i de l’àmbit 

escolar, i valoració de la 

funcionalitat d’aquesta 

1. Comprendre textos escrits. 

Identificar  la informació 

rellevant de diferents textos 

de la vida quotidiana i de les 

relacions socials. Llegir i 

comprendre textos literaris de 

la tradició oral i de la literatura 

infantil adequats. 

1.3- Reconeix la funcionalitat 

comunicativa de diferents 

tipus de text. 

CL 



 

 

informació. 

- Interiorització del text escrit 

com a font d’informació, 

d’aprenentatge, de diversió, 

de comunicació 

d’experiències i de regulació 

de la convivència. 

Consciència fonològica. 

2. Utilitzar la llengua, de 

manera oral i escrita per 

formular i respondre 

preguntes, narrar històries i 

expressar sentiments, 

experiències i opinions. 

Consolidar la consciència 

fonològica. 

2.1- Formula i respon 

preguntes de manera oral i 

escrita, narra històries i 

expressa sentiments, 

experiències i opinions. 

2.2- Participa en activitats i 

jocs per a la consolidació de la 

consciència fonològica 

CL, AA 

- Lectura comprensiva. 

Utilització d’estratègies per 

comprendre textos escrits: 

elaboració i comprovació 

d’hipòtesis, inferències 

d’informació sobre el text a 

partir dels coneixements i 

experiències previs, consulta 

del diccionari, resum de les 

idees bàsiques o dels 

aspectes més destacats. 

3. 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. Inferir, 

interpretar i formular hipòtesis 

sobre el contingut de diferents 

textos. Relacionar els 

elements lingüístics amb els 

3.1- Aplica els signes de 

puntuació per donar sentit a la 

lectura. 

3.2- Empra el text donat per 

fer inferències directes 

basades en la lectura. 

3.3- Usa diccionaris com a 

font d’informació i per 

comprendre textos. 

3.4- Dedueix el significat de 

paraules i expressions amb 

ajuda del context. 

3.5- Formula i comprova 

CL, AA 



 

 

no lingüístics en els textos 

periodístics i publicitaris. 

Interpretar i reconèixer els 

sentits figurats i els significats 

no explícits als textos. 

hipòtesis per a la comprensió 

lectora. 

3.7- Infereix normes 

ortogràfiques a partir del 

coneixement de les relacions 

fonema-grafia. 

3.11- Interpreta alguns 

elements implícits com la 

ironia i el doble sentit. 

- Elements bàsics del discurs 

narratiu, poètic i teatral, i 

aplicació d’aquests 

coneixements a la comprensió 

i la interpretació dels textos. 

Identificació dels elements 

característics d’alguns tipus de 

text. 

5. Identificar i conèixer les 

característiques fonamentals 

dels textos literaris narratius, 

poètics i dramàtics. Conèixer i 

identificar alguns recursos 

retòrics i mètrics propis dels 

poemes. Comprendre textos 

periodístics i publicitaris i 

diferenciar la seva intenció 

comunicativa. Participar 

activament en els comentaris 

de textos literaris senzills, 

centrant-se en els temes i els 

5.1- Reconeix la funció 

comunicativa de la llengua en 

diferents tipus de text. 

5.2- Identifica diferents tipus 

de text. 

5.3- Llegeix i comprèn textos 

periodístics i publicitaris, 

n’identifica la intenció 

comunicativa. 

5.4- Comprèn i identifica 

diferents tipus de text no 

literari (expositiu, narratiu, 

descriptiu i argumentatiu) i de 

CL 



 

 

personatges. Reconèixer 

alguns elements simbòlics. 

la vida quotidiana. 

 

- Participació en jocs lingüístics 

motivadors que contribueixin 

al desenvolupament de la 

comprensió lectora i la 

memorització de textos llegits 

en veu alta, fent-ne una 

lectura fluïda i amb entonació 

adequada, i en silenci, a partir 

d’activitats literàries 

(endevinalles, 

embarbussaments, acudits, 

dites i refranys, etc.) i no 

literàries (sopes de lletres , 

mots encreuats, jeroglífics, 

etc.). 

6. Recitar i dramatitzar textos 

procedents de la tradició 

literària popular per millorar la 

comprensió lectora. Participar 

en jocs lingüístics dins l'aula. 

6.1- Recita i representa textos 

procedents de la tradició 

literària popular (llegendes, 

contes populars, rondalles, 

etc.). 

6.2- Participa en jocs 

lingüístics per millorar la 

comprensió, a través 

d’activitats literàries 

(endevinalles, 

embarbussaments, acudits, 

dites i refranys, etc.) i no 

literàries (sopes de lletres, 

mots encreuats, jeroglífics, 

etc. 

CL, CEC 

- Lectura de textos presentats en 

qualsevol suport, mostrant 

interès i gust. Pla lector 

7. Llegir diferents tipus de text i 

mostrar-hi interès. 

Desenvolupar l'hàbit lector. 

Seguir un pla lector. Usar 

diferents suports per a a la 

7.1- Llegeix diferents tipus de 

text i en qualsevol suport, i hi 

mostra interès. 

7.2- Expressa preferències per 

determinades lectures. 

CL 



 

 

lectura. Llegir de manera 

autònoma. 

7.3- Expressa les opinions i 

els gusts personals sobre els 

textos llegits. 

7.4- Llegeix amb freqüència i 

per iniciativa pròpia. 

7.5- Fa ús de la biblioteca 

d’aula  amb seguretat i 

autonomia, respectant les 

normes de funcionament. 

- Lectura personal, silenciosa, 

en veu alta, guiada expressiva 

de diferents tipus de text i en 

qualsevol suport 

8. Practicar diferents tipus de 

lectura. Llegir diàlegs de 

manera compartida. Llegir 

textos en veu alta, amb el 

volum, l'entonació, la fluïdesa, 

la pronunciació i el ritme 

adequats al contingut. 

8.1- Fa lectura comprensiva 

en silenci. 

8.2- Llegeix diferents tipus de 

text amb l’altura, l’entonació, 

la fluïdesa, la pronunciació i el 

ritme adequats 

CL 

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Coneixement de les 1. Produir textos que 1.1- Usa adequadament els CL 



 

 

característiques específiques 

de la comunicació escrita, 

tipografies, apartats i títols, 

signes de puntuació (punt, 

coma, guions, dos punts, 

signes d’exclamació i 

d’interrogació, punts 

suspensius), normes 

ortogràfiques i presentació de 

les produccions. 

compleixin les normes 

bàsiques de presentació. 

Aplicar en l'expressió escrita 

les normes gramaticals, 

ortogràfiques i tipogràfiques 

apreses. 

signes de puntuació: punt, 

coma, dos punts, punts 

suspensius, signes 

d’exclamació i d’interrogació. 

1.2- Aplica correctament les 

normes ortogràfiques. 

Produeix textos seguint les 

normes bàsiques de 

presentació establertes: 

marges, disposició sobre el 

paper, netedat, qualitat 

cal·ligràfica, separació entre 

paràgrafs, interlineat, etc. 

- Textos escrits propis de la 

vida social de l’aula per 

comunicar coneixements, 

experiències i necessitats 

(normes, notes, cartes, 

notícies, treballs d’aula, etc.). 

4. Utilitzar textos propis per 

obtenir o comunicar 

informació, ajudant-se de les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació. Reconèixer 

l'escriptura com a recurs per a 

l'expressió personal creativa. 

4.1- Comunica per escrit 

coneixements, experiències i 

necessitats. 

4.2- Reconeix l’escriptura com 

a eina de comunicació útil i 

necessària. 

CL 

- Identificació de l’estructura 

dels textos propis de l’àmbit 

5. Elaborar esquemes, mapes 

conceptuals i resums com a 

5.1- Elabora i presenta per 

escrit   descripcions i altres 

CL 



 

 

acadèmic(esquemes, 

descripcions, explicacions). 

Aplicació d’aquests 

coneixements a la comprensió 

i la producció de textos. 

instruments que faciliten la 

comprensió i l'aprenentatge. 

textos propis de l’àmbit 

acadèmic de manera clara i 

visual. 

- Coneixement de les 

estratègies i normes bàsiques 

en la producció de textos: 

planificació i revisió del text 

per millorar-lo amb l’ajuda del 

docent (reescriptura). Pla 

d’escriptura. 

6. Dissenyar estratègies 

bàsiques de producció de 

textos, seguint una estructura 

proposada. Seguir el procés 

de planificar, redactar i revisar 

per millorar el text escrit 

presentat. Establir i seguir un 

pla d'escriptura. 

6.1- Escriu i presenta textos 

propis, elaborant esborranys i 

seguint el procés de planificar, 

redactar i corregir. 

6.4- Revisa els treballs fets. 

CL, AA 

- Elements bàsics dels 

discursos narratius, 

explicatius, descriptius i  

informatius. Coherència i 

cohesió en els discursos 

escrits. 

7. Comprendre diferents tipus 

de text amb claredat i ben 

estructurats. Utilitzar 

adequadament els elements 

de cohesió del text, així com 

els marcadors i els connectors 

del discurs. 

7.1- Presenta de forma escrita 

textos expositius, narratius i 

descriptius, seguint un guió 

establert. 

CL 

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  



 

 

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Identificació d’algunes 

particularitats del lèxic general 

de la llengua:  paraules 

sinònimes i antònimes, 

polisèmiques, definició de 

nom, adjectiu i verb. 

3. Conèixer, reconèixer i usar 

paraules sinònimes i 

antònimes, paraules 

homònimes i polisèmiques, 

neologismes i manlleus, sigles 

i abreviatures, analitzant-ne 

les formes i comprenent-ne el 

significat. Reconèixer paraules 

compostes, prefixos i sufixos. 

Crear paraules derivades i 

diferenciar famílies de 

paraules. 

3.1- Coneix, reconeix i usa 

paraules sinònimes i 

antònimes, polisèmiques. 

 

CL 

- Tipus d’oracions. Text, 

paràgraf i oració. 

4. Identificar oracions com a 

unitats de significat complet i 

ser capaç de reconèixer 

oracions simples. Identificar el 

subjecte i el predicat de 

l'oració i els nuclis i 

complements corresponents. 

4.1- Comprèn el concepte 

d’oració. 

4.2- Reconeix oracions 

simples, en comprèn el 

significat. 

CL 



 

 

Reconèixer el subjecte 

el·líptic. Distingir el predicat 

verbal i el nominal, amb els 

respectius complements. 

Reconèixer oracions actives i 

passives i transformar les 

oracions d'un estil a l'altre. 

Reconèixer i produir els 

distints tipus d'oracions 

segons l'actitud del parlant. 

Utilitzar la terminologia pròpia 

de la sintaxi apresa. 

- Utilització dels mecanismes i els 

recursos lingüístics bàsics per 

organitzar el text explicatiu. 

5. Construir en la producció 

pròpia oral i escrita oracions 

amb un ordre lògic i amb les 

concordances adequades. 

5.1- Escriu i presenta de forma 

oral i escrita les oracions amb 

un ordre lògic. 

CL, AA 

- Ús adequat de les diferents 

categories gramaticals: el nom 

(classes de noms), el 

determinant, l’adjectiu, el verb. 

Gènere, nombre i 

concordança. 

6. Aplicar els coneixements 

bàsics de la gramàtica 

(categories gramaticals). 

Reconèixer les diferents 

categories gramaticals segons 

la funció: noms, determinants, 

6.2- Reconeix el nom i 

n’expressa les 

característiques: classes de 

noms, gènere i nombre. 

6.3- Expressa accions o 

estats. 

CL 



 

 

adjectius, pronoms, verbs, 

adverbis, preposicions i 

conjuncions. 

6.4- Enllaça o relaciona 

paraules o oracions. 

6.7- Identifica els adjectius i fa 

la correcta concordança amb 

el nom. 

- Ús correcte de les normes 

ortogràfiques bàsiques i de 

puntuació. Coneixement i 

aplicació de l’ús de l’apòstrof i 

les contraccions. El punt, la 

coma, els dos punts, els punts 

suspensius, el guionet i la 

dièresi. Paraules agudes, 

planes i esdrúixoles. 

7. Conèixer les normes 

ortogràfiques i aplicar-les en 

les produccions escrites. 

Utilitzar amb correcció els 

signes de puntuació. 

7.1- Coneix i aplica 

adequadament les normes 

ortogràfiques bàsiques en les 

produccions escrites. 

7.2- Empra amb correcció els 

signes de puntuació. 

 

CL 

- Coneixement de la pluralitat 

lingüística existent en el 

context social i escolar. 

9. Comprendre la definició de 

llengua. Conèixer i respectar 

les llengües oficials de les 

Illes Balears. Reconèixer les 

diferents llengües que es 

parlen a l'Estat Espanyol i a 

les Illes Balears. Identificar 

positivament la pluralitat 

9.1- Reconeix i respecta la 

pluralitat lingüística existent en 

el context social i escolar. 

CL, CSC 



 

 

lingüística existent. 

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. 

1. Llegir i comentar textos 

propis de la literatura infantil 

(poesia, còmics, contes, etc.) 

de diverses fonts i en 

diferents suports. Utilitzar 

estratègies per comprendre 

textos literaris i per identificar 

els missatges i valors que 

transmeten aquests textos. 

1.1- Llegeix i comenta textos 

propis de la literatura infantil 

(poesia, contes, etc.). 

CL, CSC 

- 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 en la lectura d'obres 

literàries adequades. Llegir 

per fomentar l'autonomia 

lectora, l'interès per l'elecció 

3.1- Utilitza la biblioteca d’aula 

per obtenir informació i com a 

font de plaer en la lectura 

d’obres literàries adequades. 

3.2- Llegeix amb autonomia, 

s’interessa per diferents tipus 

de temes i textos i utilitza la 

CL 



 

 

de diferents temes i textos i 

com a recursos de plaer 

personal. 

lectura com a font 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 els 

texts orals i escrits 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. Llegir correctament 

diferents tipus d'obres i textos 

literaris, segons la pretensió 

de la lectura. 

5.1- Utilitza diferents tipus de 

lectura d’obres i textos 

literaris: lectura silenciosa, en 

veu alta, expressiva, etc. 

CL, CEC 

- Identificació dels missatges i 

valors que transmeten els 

6. Escoltar, comprendre, 

memoritzar i recitar textos 

6.1- Escolta, comprèn, 

memoritza i recita poemes 

CL 



 

 

textos. poètics. adequats a l’edat. 

 

 

 

2N TRIMESTRE  

Bloc 1.COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Participació activa i 

cooperadora en situacions 

comunicatives de relació 

social especialment 

destinades a afavorir la 

convivència (debats, 

exposicions, converses, 

expressions espontànies, 

discussions, assemblees, 

narracions orals, entrevistes, 

etc.). 

1. Participar en activitats 

significatives de comunicació i 

expressió orals, dirigides o 

espontànies, plantejant les 

pròpies idees i opinions i 

debatent les opinions dels 

altres. Participar en situacions 

d'aprenentatge col·laboratiu. 

1.1- Participa activament en 

activitats de comunicació dins 

l’aula (converses, explicacions 

de vivències personals, 

avisos, debats, demandes 

d’informació, presentacions 

personals i dels altres, etc.) 

amb distinta intenció, seguint 

un ordre espacial, cronològic o 

lògic en el discurs i valorant i 

respectant les normes que 

CL 



 

 

regeixen l’intercanvi 

comunicatiu oral. 

- 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. 

2. Elaborar i presentar textos 

orals de manera estructurada 

i amb adequació a les 

diferents formes textuals. 

Expressar oralment amb 

pronunciació, entonació, ritme 

i volum adequats diferents 

tipus de missatges en 

diferents situacions, amb 

distintes finalitats i per a 

diverses necessitats 

educatives. Reconèixer els 

diferents tipus de text i la seva 

utilitat segons la necessitat 

comunicativa. Conèixer i 

utilitzar diferents recursos per 

dur a terme una gran varietat 

de funcions comunicatives. 

2.5- Expressa les opinions 

pròpies en converses. 

2.6- Expressa desitjos, gusts i 

preferències. 

2.7- Expressa sentiments 

diferents. 

2.8- Identifica dades del 

discurs articulat d’una 

conversa. 

2.10- Identifica la finalitat del 

text. 

2.12- Posa en pràctica 

estratègies bàsiques de 

comunicació, sabent 

comunicar-se de manera oral 

en diferents situacions, amb 

distintes finalitats i per a 

diverses necessitats 

comunicatives. 

CL 



 

 

- Les normes que regeixen 

l’intercanvi comunicatiu oral: 

exposició clara; coherència, 

cohesió i adequació del 

discurs; escolta atenta; mirada 

a l’interlocutor; respecte pel 

torn de paraula; ritme, 

entonació i pronunciació 

adequats. 

3. Utilitzar adequadament les 

estratègies i les normes que 

regeixen l'intercanvi 

comunicatiu oral. Reconèixer 

l'ús i la utilitat de les 

estratègies de comunicació 

oral en el propi aprenentatge. 

3.2- Respecta el torn de 

paraula. 

3.3- Pronuncia amb claredat, 

ritme i entonació adequats. 

3.4- Es mostra respectuós 

amb les participacions orals 

dels altres. 

3.5- Utilitza els recursos 

lingüístics per expressar les 

normes de cortesia, atenció i 

correcció en la comunicació 

oral. 

3.6- Adopta postures i fa gests 

adequats al tipus de discurs. 

 

CL 

- Estructura i característiques 

dels missatges orals segons 

funcions i situacions 

comunicatives diverses:lèxic, 

entonació, recursos 

expressius; elements 

lingüístics i no lingüístics. 

4. Exposar, narrar, descriure 

idees, coneixements i fets de 

manera coherent i ordenada. 

Aplicar tècniques per 

aprendre a expressar de 

manera adequada continguts i 

les activitats de l'àrea. 

4.1- Elabora un discurs 

coherent, cohesionat i 

adequat. 

 

CL 



 

 

Adequació de l’expressió oral. 

- Comprensió i valoració dels 

diferents tipus de text oral, 

pròxims a la vida quotidiana 

dels infants, en diferents 

suports, captant-ne el sentit 

global i la idea principal. 

Textos orals procedents dels 

mitjans de comunicació i 

Internet. Textos orals amb 

sentit irònic, de dobles sentits. 

Textos de la tradició oral de 

les Illes Balears. 

7. Identificar el sentit global i 

la idea principal del text. 

Formular preguntes prèvies a 

la lectura de diferents tipus de 

text per localitzar la informació 

més rellevant. Retenir dades. 

Adquirir i ampliar vocabulari. 

7.1- Identifica el sentit global 

del text. 

7.2- Reconeix i identifica les 

idees principals i les 

secundàries. 

7.3- Reconeix incoherències 

en textos orals. 

7.4- Planteja preguntes 

prèvies a la lectura de textos 

de diferents tipus (informatiu, 

argumental, etc.) facilitant la 

localització de la informació 

més rellevant. 

7.5- Respon a preguntes 

sobre dades i idees explícites 

en el text. 

7.7- Dedueix informació. 

CL, CEC 

- Escolta i reproducció de 

textos i jocs lingüístics o de 

8. Escoltar fent silenci 

diferents tipus de text. 

8.1- Reprodueix diferents tipus 

de text inclosos els de tradició 

CL, CEC 



 

 

tradició oral de la literatura de 

les Illes Balears:dites, contes, 

endevinalles, rodolins, 

cançons, embarbussaments, 

gloses, rondalles, llegendes, 

etc., i memorització d’alguns 

d’aquests  textos o jocs. 

Comprendre textos literaris 

senzills. Participar en la 

representació d'obres de 

teatre, utilitzant els recursos 

expressius adequats al 

gènere. Reproduir diferents 

tipus de text i memoritzar-ne 

alguns. Escoltar i reproduir de 

manera senzilla, mitjançant 

l'expressió oral, missatges i 

textos orals, utilitzant de 

manera correcta i adequada 

la llengua. 

oral: dites,contes,endevinalles, 

rodolins, cançons, 

embarbussaments, rondalles, 

llegendes, etc., i en memoritza 

alguns. 

8.2- Comprèn textos literaris 

senzills. 

Bloc 2:  COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Comprensió i identificació de 

la informació rellevant de 

textos de la vida quotidiana 

(cartells, horaris,  instruccions, 

1. Comprendre textos escrits 

per aprendre i informar-se, 

tant els creats amb finalitat 

didàctica com els de ús 

1.3- Reconeix la funcionalitat 

comunicativa de diferents 

tipus de text. 

CL 



 

 

receptes, etc.), dels mitjans 

de comunicació (webs, 

notícies, reportatges, 

entrevistes, etc.) i de l’àmbit 

escolar, i valoració de la 

funcionalitat d’aquesta 

informació. 

quotidià, informals o amb grau 

més alt de formalitat. 

Identificar  la informació 

rellevant de diferents textos 

de la vida quotidiana i de les 

relacions socials. Llegir i 

comprendre textos literaris de 

la tradició oral i de la literatura 

infantil adequats. 

- Interiorització del text escrit 

com a font d’informació, 

d’aprenentatge, de diversió, 

de comunicació 

d’experiències i de regulació 

de la convivència. 

Consciència fonològica. 

2. Utilitzar la llengua, de 

manera oral i escrita per 

formular i respondre 

preguntes, narrar històries i 

expressar sentiments, 

experiències i opinions. 

Consolidar la consciència 

fonològica. 

2.1- Formula i respon 

preguntes de manera oral i 

escrita, narra històries i 

expressa sentiments, 

experiències i opinions. 

2.2- Participa en activitats i 

jocs per a la consolidació de la 

consciència fonològica 

CL 

- Lectura comprensiva. 

Utilització d’estratègies per 

comprendre textos escrits: 

elaboració i comprovació 

d’hipòtesis, inferències 

3. Utilitzar estratègies per a la 

comprensió lectora. Utilitzar 

estratègies per a l'anàlisi del 

contingut. Detectar i entendre 

informacions o idees 

3.1- Aplica els signes de 

puntuació per donar sentit a la 

lectura. 

3.2- Empra el text donat per 

fer inferències directes 

CL, AA 



 

 

d’informació sobre el text a 

partir dels coneixements i 

experiències previs, consulta 

del diccionari, resum de les 

idees bàsiques o dels 

aspectes més destacats. 

rellevants explícites als textos. 

Sintetitzar la idea extreta d'un 

text donat. Identificar diverses 

fonts d'informació. Inferir, 

interpretar i formular hipòtesis 

sobre el contingut de diferents 

textos. Relacionar els 

elements lingüístics amb els 

no lingüístics en els textos 

periodístics i publicitaris. 

Interpretar i reconèixer els 

sentits figurats i els significats 

no explícits als textos. 

basades en la lectura. 

3.3- Usa diccionaris, Internet, 

material audiovisual, etc., com 

a font d’informació i per 

comprendre textos. 

3.4- Dedueix el significat de 

paraules i expressions amb 

ajuda del context. 

3.5- Formula i comprova 

hipòtesis per a la comprensió 

lectora. 

3.7- Infereix normes 

ortogràfiques a partir del 

coneixement de les relacions 

fonema-grafia. 

3.11- Interpreta alguns 

elements implícits com la 

ironia i el doble sentit 

- Participació en jocs lingüístics 

motivadors que contribueixin 

al desenvolupament de la 

comprensió lectora i la 

6. Recitar i dramatitzar textos 

procedents de la tradició 

literària popular per millorar la 

comprensió lectora. Participar 

6.1- Recita i representa textos 

procedents de la tradició 

literària popular (llegendes, 

contes populars, rondalles, 

CL 



 

 

memorització de textos llegits 

en veu alta, fent-ne una 

lectura fluïda i amb entonació 

adequada, i en silenci, a partir 

d’activitats literàries 

(endevinalles, 

embarbussaments, acudits, 

dites i refranys, etc.) i no 

literàries (sopes de lletres , 

mots encreuats, jeroglífics, 

etc.). 

en jocs lingüístics dins l'aula. etc.). 

6.2- Participa en jocs 

lingüístics per millorar la 

comprensió, a través 

d’activitats literàries 

(endevinalles, 

embarbussaments, acudits, 

dites i refranys, etc.) i no 

literàries (sopes de lletres, 

mots encreuats, jeroglífics, 

etc. 

- Lectura de textos presentats en 

qualsevol suport, mostrant 

interès i gust. Pla lector 

7. Llegir diferents tipus de text i 

mostrar-hi interès. 

Desenvolupar l'hàbit lector. 

Seguir un pla lector. Usar 

diferents suports per a a la 

lectura. Llegir de manera 

autònoma. 

7.1- Llegeix diferents tipus de 

text i en qualsevol suport, i hi 

mostra interès. 

7.2- Expressa preferències per 

determinades lectures. 

7.3- Expressa les opinions i 

els gusts personals sobre els 

textos llegits. 

7.4- Llegeix amb freqüència i 

per iniciativa pròpia. 

7.5- Fa ús de la biblioteca 

CL 



 

 

d’aula i de centre, amb 

seguretat i autonomia, 

respectant les normes de 

funcionament. 

- Lectura personal, silenciosa, 

en veu alta, guiada expressiva 

de diferents tipus de text i en 

qualsevol suport 

8. Practicar diferents tipus de 

lectura. Llegir diàlegs de 

manera compartida. Llegir 

textos en veu alta, amb el 

volum, l'entonació, la fluïdesa, 

la pronunciació i el ritme 

adequats al contingut. 

8.1- Fa lectura comprensiva 

en silenci. 

8.2- Llegeix diferents tipus de 

text amb l’altura, l’entonació, 

la fluïdesa, la pronunciació i el 

ritme adequats 

CL 

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Coneixement de les 

característiques específiques 

de la comunicació escrita, 

tipografies, apartats i títols, 

signes de puntuació (punt, 

coma, guions, dos punts, 

1. Produir textos que 

compleixin les normes 

bàsiques de presentació. 

Aplicar en l'expressió escrita 

les normes gramaticals, 

ortogràfiques i tipogràfiques 

1.1- Usa adequadament els 

signes de puntuació: punt, 

coma, dos punts, punts 

suspensius, signes 

d’exclamació i d’interrogació. 

1.2- Aplica correctament les 

CL 



 

 

signes d’exclamació i 

d’interrogació, punts 

suspensius), normes 

ortogràfiques i presentació de 

les produccions. 

apreses. normes ortogràfiques. 

Produeix textos seguint les 

normes bàsiques de 

presentació establertes: 

marges, disposició sobre el 

paper, netedat, qualitat 

cal·ligràfica, separació entre 

paràgrafs, interlineat, etc. 

- Textos escrits propis de la 

vida social de l’aula per 

comunicar coneixements, 

experiències i necessitats 

(normes, notes, cartes, 

notícies, treballs d’aula, etc.). 

4. Utilitzar textos propis per 

obtenir o comunicar 

informació, ajudant-se de les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació. Reconèixer 

l'escriptura com a recurs per a 

l'expressió personal creativa. 

4.1- Comunica per escrit 

coneixements, experiències i 

necessitats. 

4.2- Reconeix l’escriptura com 

a eina de comunicació útil i 

necessària. 

CL 

- Identificació de l’estructura 

dels textos propis de l’àmbit 

acadèmic (resums, esquemes, 

descripcions, explicacions). 

Aplicació d’aquests 

coneixements a la comprensió 

i la producció de textos. 

5. Elaborar esquemes, mapes 

conceptuals i resums com a 

instruments que faciliten la 

comprensió i l'aprenentatge. 

5.1- Elabora i presenta per 

escrit  resums, descripcions i 

altres textos propis de l’àmbit 

acadèmic de manera clara i 

visual. 

CL 



 

 

- Coneixement de les 

estratègies i normes bàsiques 

en la producció de textos: 

planificació i revisió del text 

per millorar-lo amb l’ajuda del 

docent (reescriptura). Pla 

d’escriptura. 

6. Dissenyar estratègies 

bàsiques de producció de 

textos, seguint una estructura 

proposada. Seguir el procés 

de planificar, redactar i revisar 

per millorar el text escrit 

presentat. Establir i seguir un 

pla d'escriptura. 

6.1- Escriu i presenta textos 

propis, elaborant esborranys i 

seguint el procés de planificar, 

redactar i corregir. 

6.4- Revisa els treballs fets. 

CL, AA 

- Elements bàsics dels 

discursos narratius, 

explicatius, descriptius i  

informatius. Coherència i 

cohesió en els discursos 

escrits. 

7. Comprendre diferents tipus 

de text amb claredat i ben 

estructurats. Utilitzar 

adequadament els elements 

de cohesió del text, així com 

els marcadors i els connectors 

del discurs. 

7.1- Presenta de forma escrita 

textos expositius, narratius i 

descriptius, seguint un guió 

establert. 

CL 

- Composició de diferents 

tipus de text, segons la 

intenció comunicativa. 

Característiques de la 

lingüística textual. 

9. Escriure i presentar 

diferents tipus de text de 

caràcter literari i lúdic. 

Elaborar diferents tipus de 

text, segons la intenció 

comunicativa. 

 

9.1- Escriu un conte i el 

presenta dins l’aula. 

 

CL, AA 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Identificació d’algunes 

particularitats del lèxic general 

de la llengua:  paraules 

sinònimes i antònimes, 

polisèmiques, paraules 

compostes. 

3. Conèixer, reconèixer i usar 

paraules sinònimes i 

antònimes, paraules 

homònimes i polisèmiques, 

neologismes i manlleus, sigles 

i abreviatures, analitzant-ne 

les formes i comprenent-ne el 

significat. Reconèixer paraules 

compostes i prefixos. 

3.1- Coneix, reconeix i usa 

paraules sinònimes i 

antònimes, polisèmiques. 

3.3- Identifica paraules 

compostes, prefixos. 

 

CL 

- Tipus d’oracions. Text, 

paràgraf i oració. 

4. Identificar oracions com a 

unitats de significat complet i 

ser capaç de reconèixer 

oracions simples. Identificar el 

subjecte i el predicat de 

l'oració i els nuclis i 

4.1- Comprèn el concepte 

d’oració. 

4.2- Reconeix oracions 

simples, en comprèn el 

significat. 

CL 



 

 

complements corresponents. 

Reconèixer el subjecte 

el·líptic. Distingir el predicat 

verbal i el nominal, amb els 

respectius complements. 

Reconèixer oracions actives i 

passives i transformar les 

oracions d'un estil a l'altre. 

Reconèixer i produir els 

distints tipus d'oracions 

segons l'actitud del parlant. 

Utilitzar la terminologia pròpia 

de la sintaxi apresa. 

- Utilització dels mecanismes i els 

recursos lingüístics bàsics per 

organitzar el text explicatiu. 

5. Construir en la producció 

pròpia oral i escrita oracions 

amb un ordre lògic i amb les 

concordances adequades. 

5.1- Escriu i presenta de forma 

oral i escrita les oracions amb 

un ordre lògic. 

CL 

- Ús adequat de les diferents 

categories gramaticals: el nom 

(classes de noms), el 

determinant, l’adjectiu, el verb. 

Gènere, nombre i 

6. Aplicar els coneixements 

bàsics de la gramàtica 

(categories gramaticals). 

Reconèixer les diferents 

categories gramaticals segons 

6.2- Reconeix el nom i 

n’expressa les 

característiques: classes de 

noms, gènere i nombre. 

6.3- Expressa accions o 

CL 



 

 

concordança. la funció: noms, determinants, 

adjectius, pronoms, verbs, 

adverbis, preposicions i 

conjuncions. 

estats. 

6.4- Enllaça o relaciona 

paraules o oracions. 

6.5- Reconeix els 

determinants i en distingeix la 

funció. 

6.7- Identifica els adjectius i fa 

la correcta concordança amb 

el nom. 

- Ús correcte de les normes 

ortogràfiques bàsiques i de 

puntuació. Coneixement i 

aplicació de l’ús de l’apòstrof i 

les contraccions. El punt, la 

coma, els dos punts, els punts 

suspensius, el guionet i la 

dièresi. Diftongs i hiats. 

Paraules agudes, planes i 

esdrúixoles. 

7. Conèixer les normes 

ortogràfiques i aplicar-les en 

les produccions escrites. 

Utilitzar amb correcció els 

signes de puntuació. 

7.1- Coneix i aplica 

adequadament les normes 

ortogràfiques bàsiques en les 

produccions escrites. 

7.2- Empra amb correcció els 

signes de puntuació. 

7.3- Identifica paraules que 

han de dur accent diacrític. 

CL 

- Coneixement de la pluralitat 

lingüística existent en el 

context social i escolar. 

9. Comprendre la definició de 

llengua. Conèixer i respectar 

les llengües oficials de les 

9.1- Reconeix i respecta la 

pluralitat lingüística existent en 

el context social i escolar. 

CL 



 

 

Illes Balears. Reconèixer les 

diferents llengües que es 

parlen a l'Estat Espanyol i a 

les Illes Balears. Identificar 

positivament la pluralitat 

lingüística existent. 

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. 

1. Llegir i comentar textos 

propis de la literatura infantil 

(poesia, còmics, contes, etc.) 

de diverses fonts i en 

diferents suports. Utilitzar 

estratègies per comprendre 

textos literaris i per identificar 

els missatges i valors que 

transmeten aquests textos. 

1.1- Llegeix i comenta textos 

propis de la literatura infantil 

(poesia, còmics, contes, etc.). 

CL, CSC, CEC 

- Ús dels recursos de la 

biblioteca de l’aula, incloent-hi 

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i 

de centre per obtenir 

3.1- Utilitza la biblioteca d’aula 

per obtenir informació i com a 

CL 



 

 

documents audiovisuals, com 

a mitjà d’aproximació a la 

literatura pròpia i general, com 

a font d’informació i plaer. 

informació i com a font de 

plaer en la lectura d'obres 

literàries adequades. Llegir 

per fomentar l'autonomia 

lectora, l'interès per l'elecció 

de diferents temes i textos i 

com a recursos de plaer 

personal. 

font de plaer en la lectura 

d’obres literàries adequades. 

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 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 els 

texts orals i escrits 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 5. Llegir correctament 5.1- Utilitza diferents tipus de CL 



 

 

recitació de poemes senzills 

amb ritme, pronunciació i 

entonació adequats. 

diferents tipus d'obres i textos 

literaris, segons la pretensió 

de la lectura. 

lectura d’obres i textos 

literaris: lectura silenciosa, en 

veu alta, expressiva, etc. 

- Identificació dels missatges i 

valors que transmeten els 

textos. 

6. Escoltar, comprendre, 

memoritzar i recitar textos 

poètics. 

6.1- Escolta, comprèn, 

memoritza i recita poemes 

adequats a l’edat. 

CL 

- Identificació dels missatges i 

valors que transmeten els 

textos. 

7. Utilitzar estratègies per 

interpretar textos literaris. 

Interpretar, mitjançant gests i 

paraules, escenes de contes, 

obres de teatre, etc. 

7.1- Identifica i aplica el ritme, 

la pronunciació i l’entonació 

adequats a cada tipus de 

dramatització. 

 

CL 

 

 

3R TRIMESTRE  

Bloc 1.COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Participació activa i 

cooperadora en situacions 

1. Participar en activitats 

significatives de comunicació i 

1.1- Participa activament en 

activitats de comunicació dins 

CL 



 

 

comunicatives de relació 

social especialment 

destinades a afavorir la 

convivència (debats, 

exposicions, converses, 

expressions espontànies, 

discussions, assemblees, 

narracions orals, entrevistes, 

etc.). 

expressió orals, dirigides o 

espontànies, plantejant les 

pròpies idees i opinions i 

debatent les opinions dels 

altres. Participar en situacions 

d'aprenentatge col·laboratiu. 

l’aula (converses, explicacions 

de vivències personals, 

avisos, debats, demandes 

d’informació, presentacions 

personals i dels altres, etc.) 

amb distinta intenció, seguint 

un ordre espacial, cronològic o 

lògic en el discurs i valorant i 

respectant les normes que 

regeixen l’intercanvi 

comunicatiu oral. 

- 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 

2. Elaborar i presentar textos 

orals de manera estructurada i 

amb adequació a les diferents 

formes textuals. Expressar 

oralment amb pronunciació, 

entonació, ritme i volum 

adequats diferents tipus de 

missatges en diferents 

situacions, amb distintes 

finalitats i per a diverses 

necessitats educatives. 

2.5- Expressa les opinions 

pròpies en converses. 

2.6- Expressa desitjos, gusts i 

preferències. 

2.7- Expressa sentiments 

diferents. 

2.8- Identifica dades del 

discurs articulat d’una 

conversa. 

2.10- Identifica la finalitat del 

CL 



 

 

contingut de les diferents 

tipologies de textos orals i 

aplicant les normes que 

regeixen l’intercanvi 

comunicatiu oral. 

Reconèixer els diferents tipus 

de text i la seva utilitat segons 

la necessitat comunicativa. 

Conèixer i utilitzar diferents 

recursos per dur a terme una 

gran varietat de funcions 

comunicatives. 

text. 

2.12- Posa en pràctica 

estratègies bàsiques de 

comunicació, sabent 

comunicar-se de manera oral 

en diferents situacions, amb 

distintes finalitats i per a 

diverses necessitats 

comunicatives. 

- Les normes que regeixen 

l’intercanvi comunicatiu oral: 

exposició clara; coherència, 

cohesió i adequació del 

discurs; escolta atenta; 

mirada a l’interlocutor; 

respecte pel torn de paraula; 

ritme, entonació i 

pronunciació adequats. 

3. Utilitzar adequadament les 

estratègies i les normes que 

regeixen l'intercanvi 

comunicatiu oral. Reconèixer 

l'ús i la utilitat de les 

estratègies de comunicació 

oral en el propi aprenentatge. 

3.2- Respecta el torn de 

paraula. 

3.3- Pronuncia amb claredat, 

ritme i entonació adequats. 

3.4- Es mostra respectuós 

amb les participacions orals 

dels altres. 

3.5- Utilitza els recursos 

lingüístics per expressar les 

normes de cortesia, atenció i 

correcció en la comunicació 

oral. 

3.6- Adopta postures i fa gests 

CL 



 

 

adequats al tipus de discurs. 

 

- Estructura i característiques 

dels missatges orals segons 

funcions i situacions 

comunicatives diverses:lèxic, 

entonació, recursos 

expressius; elements 

lingüístics i no lingüístics. 

Adequació de l’expressió oral. 

4. Exposar, narrar, descriure 

idees, coneixements i fets de 

manera coherent i ordenada. 

4.1- Elabora un discurs 

coherent, cohesionat i 

adequat. 

 

CL 

- Els diferents registres 

lingüístics i els seus usos. 

6. Reconèixer i emprar diferents 

registres lingüístics segons el 

grau de formalitat, utilitzant un 

llenguatge no discriminatori. 

6.1- Reconeix i usa els 

registres lingüístics segons el 

grau de formalitat, fent ús d’un 

llenguatge no discriminatori 

respectant les normes que 

regeixen l’intercanvi 

comunicatiu oral. 

CL 

- Comprensió i valoració dels 

diferents tipus de text oral, 

pròxims a la vida quotidiana 

dels infants, en diferents 

suports, captant-ne el sentit 

7. Identificar el sentit global i 

la idea principal del text. 

Formular preguntes prèvies a 

la lectura de diferents tipus de 

text per localitzar la informació 

7.1- Identifica el sentit global 

del text. 

7.2- Reconeix i identifica les 

idees principals i les 

secundàries. 

CL, AA 



 

 

global i la idea principal. 

Textos orals procedents dels 

mitjans de comunicació i 

Internet. Textos orals amb 

sentit irònic, de dobles 

sentits. Textos de la tradició 

oral de les Illes Balears. 

més rellevant. Retenir dades. 

Adquirir i ampliar vocabulari. 

7.3- Reconeix incoherències 

en textos orals. 

7.4- Planteja preguntes 

prèvies a la lectura de textos 

de diferents tipus (informatiu, 

argumental, etc.) facilitant la 

localització de la informació 

més rellevant. 

7.5- Respon a preguntes 

sobre dades i idees explícites 

en el text. 

7.7- Dedueix informació. 

- Escolta i reproducció de 

textos i jocs lingüístics o de 

tradició oral de la literatura de 

les Illes Balears:dites, contes, 

endevinalles, rodolins, 

cançons, embarbussaments, 

gloses, rondalles, llegendes, 

etc., i memorització d’alguns 

d’aquests  textos o jocs. 

8. Escoltar fent silenci 

diferents tipus de text. 

Comprendre textos literaris 

senzills. Participar en la 

representació d'obres de 

teatre, utilitzant els recursos 

expressius adequats al 

gènere. Reproduir diferents 

tipus de text i memoritzar-ne 

alguns. Escoltar i reproduir de 

8.1- Reprodueix diferents tipus 

de text inclosos els de tradició 

oral: dites,contes,endevinalles, 

rodolins, cançons, 

embarbussaments, gloses, 

rondalles, llegendes, etc., i en 

memoritza alguns. 

8.2- Comprèn textos literaris 

senzills. 

CL, CEC 



 

 

manera senzilla, mitjançant 

l'expressió oral, missatges i 

textos orals, utilitzant de 

manera correcta i adequada 

la llengua. 

Bloc 2:  COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Comprensió i identificació 

de la informació rellevant de 

textos de la vida quotidiana 

(cartells, horaris, instruccions, 

receptes, etc.), dels mitjans 

de comunicació (webs, 

notícies, reportatges, 

entrevistes, etc.) i de l’àmbit 

escolar, i valoració de la 

funcionalitat d’aquesta 

informació. 

1. Comprendre textos escrits 

per aprendre i informar-se, 

tant els creats amb finalitat 

didàctica com els de ús 

quotidià, informals o amb grau 

més alt de formalitat. 

Identificar  la informació 

rellevant de diferents textos 

de la vida quotidiana i de les 

relacions socials. Llegir i 

comprendre textos literaris de 

la tradició oral i de la literatura 

1.3- Reconeix la funcionalitat 

comunicativa de diferents 

tipus de text. 

CL 



 

 

infantil adequats. 

- Interiorització del text escrit 

com a font d’informació, 

d’aprenentatge, de diversió, 

de comunicació 

d’experiències i de regulació 

de la convivència. 

Consciència fonològica. 

2. Utilitzar la llengua, de 

manera oral i escrita per 

formular i respondre 

preguntes, narrar històries i 

expressar sentiments, 

experiències i opinions. 

Consolidar la consciència 

fonològica. 

2.1- Formula i respon 

preguntes de manera oral i 

escrita, narra històries i 

expressa sentiments, 

experiències i opinions. 

2.2- Participa en activitats i 

jocs per a la consolidació de la 

consciència fonològica 

CL 

- Lectura comprensiva. 

Utilització d’estratègies per 

comprendre textos escrits: 

elaboració i comprovació 

d’hipòtesis, inferències 

d’informació sobre el text a 

partir dels coneixements i 

experiències previs, consulta 

del diccionari, resum de les 

idees bàsiques o dels 

aspectes més destacats. 

3. 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. Inferir, 

interpretar i formular hipòtesis 

sobre el contingut de diferents 

textos. Relacionar els 

elements lingüístics amb els 

3.1- Aplica els signes de 

puntuació per donar sentit a la 

lectura. 

3.2- Empra el text donat per 

fer inferències directes 

basades en la lectura. 

3.3- Usa diccionaris, Internet, 

material audiovisual, etc., com 

a font d’informació i per 

comprendre textos. 

3.4- Dedueix el significat de 

paraules i expressions amb 

ajuda del context. 

CL,  AA 



 

 

no lingüístics en els textos 

periodístics i publicitaris. 

Interpretar i reconèixer els 

sentits figurats i els significats 

no explícits als textos. 

3.5- Formula i comprova 

hipòtesis per a la comprensió 

lectora. 

3.7- Infereix normes 

ortogràfiques a partir del 

coneixement de les relacions 

fonema-grafia. 

3.11- Interpreta alguns 

elements implícits com la 

ironia i el doble sentit 

- Elements bàsics del discurs 

narratiu, poètic i teatral, i 

aplicació d’aquests 

coneixements a la comprensió 

i la interpretació dels textos. 

Identificació dels elements 

característics d’alguns tipus 

de text: concepte, temes, 

elements formals, elements 

gràfics (vinyetes, globus, 

onomatopeies, signes 

convencionals, etc.) i aplicació 

5. Identificar i conèixer les 

característiques fonamentals 

dels textos literaris narratius, 

poètics i dramàtics. Conèixer i 

identificar alguns recursos 

retòrics i mètrics propis dels 

poemes. Comprendre textos 

periodístics i publicitaris i 

diferenciar la seva intenció 

comunicativa. Participar 

activament en els comentaris 

de textos literaris senzills, 

5.1- Reconeix la funció 

comunicativa de la llengua en 

diferents tipus de text. 

5.2- Identifica diferents tipus 

de text. 

5.3- Llegeix i comprèn textos 

periodístics i publicitaris, 

n’identifica la intenció 

comunicativa. 

5.4- Comprèn i identifica 

diferents tipus de text no 

literari (expositiu, narratiu, 

CL 



 

 

a la comprensió. 

 

centrant-se en els temes i els 

personatges. Reconèixer 

alguns elements simbòlics. 

Comprendre i interpretar els 

elements característics del 

còmic. 

descriptiu i argumentatiu) i de 

la vida quotidiana. 

5.7- Identifica els elements del 

còmic per comprendre’l i 

interpretar-lo: vinyetes, globus, 

onomatopeies, signes 

convencionals, etc. 

- Participació en jocs lingüístics 

motivadors que contribueixin 

al desenvolupament de la 

comprensió lectora i la 

memorització de textos llegits 

en veu alta, fent-ne una 

lectura fluïda i amb entonació 

adequada, i en silenci, a partir 

d’activitats literàries 

(endevinalles, 

embarbussaments, acudits, 

dites i refranys, etc.) i no 

literàries (sopes de lletres , 

mots encreuats, jeroglífics, 

etc.). 

6. Recitar i dramatitzar textos 

procedents de la tradició 

literària popular per millorar la 

comprensió lectora. Participar 

en jocs lingüístics dins l'aula. 

6.1- Recita i representa textos 

procedents de la tradició 

literària popular (llegendes, 

contes populars, rondalles, 

etc.). 

6.2- Participa en jocs 

lingüístics per millorar la 

comprensió, a través 

d’activitats literàries 

(endevinalles, 

embarbussaments, acudits, 

dites i refranys, etc.) i no 

literàries (sopes de lletres, 

mots encreuats, jeroglífics, 

etc. 

CL, CEC 



 

 

- Lectura de textos presentats en 

qualsevol suport, mostrant 

interès i gust. Pla lector 

7. Llegir diferents tipus de text i 

mostrar-hi interès. 

Desenvolupar l'hàbit lector. 

Seguir un pla lector. Usar 

diferents suports per a a la 

lectura. Llegir de manera 

autònoma. 

7.1- Llegeix diferents tipus de 

text i en qualsevol suport, i hi 

mostra interès. 

7.2- Expressa preferències per 

determinades lectures. 

7.3- Expressa les opinions i 

els gusts personals sobre els 

textos llegits. 

7.4- Llegeix amb freqüència i 

per iniciativa pròpia. 

7.5- Fa ús de la biblioteca 

d’aula i de centre, amb 

seguretat i autonomia, 

respectant les normes de 

funcionament. 

CL 

- Lectura personal, silenciosa, 

en veu alta, guiada 

expressiva de diferents tipus 

de text i en qualsevol suport 

8. Practicar diferents tipus de 

lectura. Llegir diàlegs de 

manera compartida. Llegir 

textos en veu alta, amb el 

volum, l'entonació, la fluïdesa, 

la pronunciació i el ritme 

adequats al contingut. 

8.1- Fa lectura comprensiva 

en silenci. 

8.2- Llegeix diferents tipus de 

text amb l’altura, l’entonació, 

la fluïdesa, la pronunciació i el 

ritme adequats 

CL 



 

 

Bloc 3: COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Coneixement de les 

característiques específiques 

de la comunicació escrita, 

tipografies, apartats i títols, 

signes de puntuació (punt, 

coma, guions, dos punts, 

signes d’exclamació i 

d’interrogació, punts 

suspensius), normes 

ortogràfiques i presentació de 

les produccions. 

1. Produir textos que 

compleixin les normes 

bàsiques de presentació. 

Aplicar en l'expressió escrita 

les normes gramaticals, 

ortogràfiques i tipogràfiques 

apreses. 

1.1- Usa adequadament els 

signes de puntuació: punt, 

coma, dos punts, punts 

suspensius, signes 

d’exclamació i d’interrogació. 

1.2- Aplica correctament les 

normes ortogràfiques. 

Produeix textos seguint les 

normes bàsiques de 

presentació establertes: 

marges, disposició sobre el 

paper, netedat, qualitat 

cal·ligràfica, separació entre 

paràgrafs, interlineat, etc. 

CL 

- Estratègies per millorar les 

produccions escrites (utilitzar 

enllaços, separar en 

2. Utilitzar estratègies diverses 

per millorar les produccions 

escrites. 

2.2- Empra connectors, 

separa les produccions en 

paràgrafs, evita repeticions, 

CL 



 

 

paràgrafs, evitar repeticions, 

transposar textos, etc.). 

etc., per millorar les 

produccions escrites. 

- Textos escrits propis de la 

vida social de l’aula per 

comunicar coneixements, 

experiències i necessitats 

(normes, notes, cartes, 

notícies, treballs d’aula, etc.). 

4. Utilitzar textos propis per 

obtenir o comunicar 

informació, ajudant-se de les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació. Reconèixer 

l'escriptura com a recurs per a 

l'expressió personal creativa. 

4.1- Comunica per escrit 

coneixements, experiències i 

necessitats. 

4.2- Reconeix l’escriptura com 

a eina de comunicació útil i 

necessària. 

CL 

- Identificació de l’estructura 

dels textos propis de l’àmbit 

acadèmic (resums, 

esquemes, descripcions, 

explicacions). Aplicació 

d’aquests coneixements a la 

comprensió i la producció de 

textos. 

5. Elaborar esquemes, mapes 

conceptuals i resums com a 

instruments que faciliten la 

comprensió i l'aprenentatge. 

5.1- Elabora i presenta per 

escrit  resums, descripcions i 

altres textos propis de l’àmbit 

acadèmic de manera clara i 

visual. 

CL 

- Coneixement de les 

estratègies i normes bàsiques 

en la producció de textos: 

planificació i revisió del text 

per millorar-lo amb l’ajuda del 

6. Dissenyar estratègies 

bàsiques de producció de 

textos, seguint una estructura 

proposada. Seguir el procés 

de planificar, redactar i revisar 

6.1- Escriu i presenta textos 

propis, elaborant esborranys i 

seguint el procés de planificar, 

redactar i corregir. 

6.4- Revisa els treballs fets. 

CL, AA 



 

 

docent (reescriptura). Pla 

d’escriptura. 

per millorar el text escrit 

presentat. Establir i seguir un 

pla d'escriptura. 

- Elements bàsics dels 

discursos narratius, 

explicatius, descriptius i  

informatius. Coherència i 

cohesió en els discursos 

escrits. 

7. Comprendre diferents tipus 

de text amb claredat i ben 

estructurats. Utilitzar 

adequadament els elements 

de cohesió del text, així com 

els marcadors i els connectors 

del discurs. 

7.1- Presenta de forma escrita 

textos expositius, narratius i 

descriptius, seguint un guió 

establert. 

CL 

- Composició de diferents 

tipus de text, segons la 

intenció comunicativa. 

Característiques de la 

lingüística textual. 

9. Escriure i presentar 

diferents tipus de text de 

caràcter literari i lúdic. 

Elaborar diferents tipus de 

text, segons la intenció 

comunicativa. 

9.1- Escriu textos de caràcter 

literari i lúdic (Còmic,etc.) i els 

presenta dins l’aula. 

9.2- Aplica les propietats 

textuals en les produccions. 

CL 

- Utilització guiada de 

programes o recursos 

informàtics de processament 

de textos. 

10. Fer ús de programes o 

recursos informàtics de 

processament de textos per 

elaborar produccions i cercar 

informació. 

10.1- Utilitza els programes o 

recursos informàtics de 

processament de textos per 

compondre textos i cercar 

informació. 

CL, CD 



 

 

Bloc 4: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLE 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Ús adequat de la 

terminologia gramatical i 

lingüística. Estructures 

bàsiques de la llengua: tipus 

de text i estructura pròpia 

(narració, descripció, 

exposició), enunciats 

(declaratiu, interrogatiu, 

exclamatiu, imperatiu). 

2. Emprar de manera 

adequada la terminologia 

gramatical i lingüística de la 

llengua en les activitats de 

composició i comprensió de 

textos. Elaborar textos en 

situacions quotidianes i 

escolars utilitzant la 

planificació i la revisió, i 

respectant les normes 

gramaticals, ortogràfiques i de 

presentació. Reconèixer la 

llengua com a instrument de 

comunicació i de 

descobriment lúdic. 

2.1- Elabora diferents tipus de 

produccions orals i escrites 

aplicant els coneixements 

bàsics sobre l’estructura de la 

llengua. 

2.2- Utilitza la terminologia 

gramatical i lingüística de la 

llengua en les activitats de 

composició i comprensió de 

textos. 

2.4- Revisa l’ordre i la 

presentació de les tasques i fa 

una valoració dels resultats. 

CL, AA 

- Identificació d’algunes 

particularitats del lèxic general 

3. Conèixer, reconèixer i usar 

paraules sinònimes i 

3.1- Coneix, reconeix i usa 

paraules sinònimes i 

CL 



 

 

de la llengua:  paraules 

sinònimes i antònimes, 

polisèmiques, paraules 

compostes, primitives i 

derivades, famílies, frases 

fetes, definició de nom, 

adjectiu i verb. 

antònimes, paraules 

homònimes i polisèmiques, 

neologismes i manlleus, sigles 

i abreviatures, analitzant-ne 

les formes i comprenent-ne el 

significat. Reconèixer paraules 

compostes, prefixos i sufixos. 

Crear paraules derivades i 

diferenciar famílies de 

paraules. 

antònimes, polisèmiques. 

3.3- Identifica paraules 

compostes, prefixos i sufixos. 

3.4- Crea paraules derivades i 

distingeix les diferents famílies 

de paraules. 

- Tipus d’oracions. Text, 

paràgraf i oració. 

4. Identificar oracions com a 

unitats de significat complet i 

ser capaç de reconèixer 

oracions simples. Identificar el 

subjecte i el predicat de 

l'oració i els nuclis i 

complements corresponents. 

Reconèixer el subjecte 

el·líptic. Distingir el predicat 

verbal i el nominal, amb els 

respectius complements. 

Reconèixer oracions actives i 

4.1- Comprèn el concepte 

d’oració. 

4.2- Reconeix oracions 

simples, en comprèn el 

significat. 

CL 



 

 

passives i transformar les 

oracions d'un estil a l'altre. 

Reconèixer i produir els 

distints tipus d'oracions 

segons l'actitud del parlant. 

Utilitzar la terminologia pròpia 

de la sintaxi apresa. 

- Utilització dels mecanismes i els 

recursos lingüístics bàsics per 

organitzar el text explicatiu. 

5. Construir en la producció 

pròpia oral i escrita oracions 

amb un ordre lògic i amb les 

concordances adequades. 

5.1- Escriu i presenta de forma 

oral i escrita les oracions amb 

un ordre lògic. 

CL, AA 

- Ús adequat de les diferents 

categories gramaticals: el 

nom (classes de noms), el 

determinant, l’adjectiu, el 

verb. Gènere, nombre i 

concordança. 

6. Aplicar els coneixements 

bàsics de la gramàtica 

(categories gramaticals). 

Reconèixer les diferents 

categories gramaticals segons 

la funció: noms, determinants, 

adjectius, pronoms, verbs, 

adverbis, preposicions i 

conjuncions. 

6.2- Reconeix el nom i 

n’expressa les 

característiques: classes de 

noms, gènere i nombre. 

6.3- Expressa accions o 

estats. 

6.4- Enllaça o relaciona 

paraules o oracions. 

6.5- Reconeix els 

determinants i en distingeix la 

funció. 

CL 



 

 

6.6- Classifica els distints tipus 

de determinants. 

6.7- Identifica els adjectius i fa 

la correcta concordança amb 

el nom. 

- Ús correcte de les normes 

ortogràfiques bàsiques i de 

puntuació. Coneixement i 

aplicació de l’ús de l’apòstrof i 

les contraccions. El punt, la 

coma, els dos punts, els punts 

suspensius, el guionet i la 

dièresi. Diftongs i hiats. 

Paraules agudes, planes i 

esdrúixoles. 

7. Conèixer les normes 

ortogràfiques i aplicar-les en 

les produccions escrites. 

Utilitzar amb correcció els 

signes de puntuació. 

7.1- Coneix i aplica 

adequadament les normes 

ortogràfiques bàsiques en les 

produccions escrites. 

7.2- Empra amb correcció els 

signes de puntuació. 

7.3- Identifica paraules que 

han de dur accent diacrític. 

CL 

- Coneixement de la pluralitat 

lingüística existent en el 

context social i escolar. 

9. Comprendre la definició de 

llengua. Conèixer i respectar 

les llengües oficials de les 

Illes Balears. Reconèixer les 

diferents llengües que es 

parlen a l'Estat Espanyol i a 

les Illes Balears. Identificar 

9.1- Reconeix i respecta la 

pluralitat lingüística existent en 

el context social i escolar. 

CL, CEC 



 

 

positivament la pluralitat 

lingüística existent. 

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. 

1. Llegir i comentar textos 

propis de la literatura infantil 

(poesia, còmics, contes, etc.) 

de diverses fonts i en 

diferents suports. Utilitzar 

estratègies per comprendre 

textos literaris i per identificar 

els missatges i valors que 

transmeten aquests textos. 

1.1- Llegeix i comenta textos 

propis de la literatura infantil 

(poesia, còmics, contes, etc.). 

CL, CSC 

- 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 

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i 

de centre per obtenir 

informació i com a font de 

plaer en la lectura d'obres 

literàries adequades. Llegir 

per fomentar l'autonomia 

3.1- Utilitza la biblioteca d’aula 

per obtenir informació i com a 

font de plaer en la lectura 

d’obres literàries adequades. 

3.2- Llegeix amb autonomia, 

s’interessa per diferents tipus 

CL 



 

 

plaer. lectora, l'interès per l'elecció 

de diferents temes i textos i 

com a recursos de plaer 

personal. 

de temes i textos i utilitza la 

lectura com a font 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 els 

texts orals i escrits 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. Llegir correctament 

diferents tipus d'obres i textos 

literaris, segons la pretensió 

de la lectura. 

5.1- Utilitza diferents tipus de 

lectura d’obres i textos 

literaris: lectura silenciosa, en 

veu alta, expressiva, etc. 

CL 

- Identificació dels missatges i 6. Escoltar, comprendre, 6.1- Escolta, comprèn, CL 



 

 

valors que transmeten els 

textos. 

memoritzar i recitar textos 

poètics. 

memoritza i recita poemes 

adequats a l’edat. 

 

 

• ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

1. Agrupaments. 

 

Es tracta de dos grups estables de convivència 4t A (de 12 alumnes) i 4t B (de 11 alumnes). 

La distribució de l'alumnat dins les aules va variant depenent de les necessitats de cada activitat d'aprenentatge. 

2. L’espai. 

• Aula de referència del grup 4t A. 

• Aula de referència del grup 4t B 

• Poliesportiu. 

3. Organització de les sessions. 

 

Les sessions de català, tant a 4t A com a 4tr B, es distribueixen setmanalment en dues sessions de 60 minuts i una de 90 minuts. 

• Durant la sessió de 90 minuts es treballen les tipologies textuals i especialment 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. 

 

•  Audicions, explicacions, lectures, exposicions literàries,... 

• Lectura en veu alta, tant per part de la mestra com de l'alumnat. 

• Activitats d'expressió oral. 

• Activitats de comprensió lectora: jocs de comprensió oral i escrita, endevinalles, tipologies textuals, lectura en parelles, lectura individual, 

col·lectiva,... 

• Activitats d'expressió escrita: tipologies textuals,  activitats amb suport gràfic, produccions de diferents tipologies treballades,... 

• Activitats de coneixement de la llengua: activitats dels quaderns, jocs d'ortografia, gramàtica i lèxic,... 

• Activitats d'educació literària: rondalles, llegendes, poemes, biografies, contes,notícies,... 

• Realització de proves objectives. 

 

 

 

4. Materials i recursos didàctics. 

 

• Quaderns d’activitats. 



 

 

• Material d'elaboració pròpia. 

• Biblioteca d'aula. 

• Material facilitat pel Consorci del Foment de la Lectura. 

• Material facilitat pel Consell Insular 

• Projectors. 

• Ordinadors del professorat. 

• Chromebooks 

• Jocs de coneixement de la llengua (principalment d'elaboració pròpia). 

 

5. Mesures de reforç i suport. 

 

El grup de 4t A disposa de suport ordinari 60 minuts setmanals (durant la sessió llarga de 90 minuts). 

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 determinats continguts 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 diferents nivells: individualment, per parelles o en gran grup. Les activitats van des de les 



 

 

més comuns a tot el centre (Dia del llibre) fins a les d'aula. La lectura es treballa com a font de plaer i com a font d'informació i/o comunicació. 

7. Ús de les TIC 

• S'aprofita la tecnologia com element de motivació per treballar diferents continguts (orals i escrits) i per motivar-ne la pràctica. 

• És una eina molt adequada per treballar la diversitat a l'aula. 

• Es treballa amb: 

▪ L’ordinador de l’aula. 

▪ Projector d'aula. 

▪ Chromebooks. 

 

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 (40%), el treball d'aula (40%) i  l'actitud (20%). 

• Instruments d'avaluació: 

• Proves objectives. 

• Full de registre del treball d'aula. 

• Rúbriques. 



 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA     ANY ACADÈMIC:  2021-2022  NIVELL: 4t 

ÀREA: PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS)        MESTRA: AURORA COCA SERRA 

 

OBJECTIUS D'ETAPA 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Escriure paraules, frases, oracions i textos amb finalitats variades sobre temes tractats prèviament a l’aula amb l’ajut, si cal, de models. 

5. 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. 

6. 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. 

 

7. 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. 

8. Utilitzar els coneixements, habilitats, destreses i experiències prèvies amb altres llengües per a una adquisició més ràpida, eficaç i autònoma de 

la llengua estrangera. 

9. 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. 

10. Mostrar una actitud receptiva, d’interès, d’esforç i de confiança amb la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de la llengua estrangera. 

11. Desenvolupar l’interès per gaudir de l’aprenentatge de la llengua estrangera en un ambient divertit i lúdic. 

12. 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 

 

Comunicació lingüística: 

L’estudi d’una llengua estrangera contribueix al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística d’una manera directa, en el mateix 

sentit en què ho fa la primera llengua. 

Aprendre a aprendre/Autonomia i iniciativa personal 

L’aprenentatge d’una llengua estrangera es rendibilitza enormement si s’hi inclou la reflexió sobre l’aprenentatge personal, de manera que cada 

alumne identifiqui com aprèn millor. Aquesta és la raó per la qual s’introdueix un apartat específic de reflexió sobre el mateix procés d’aprenentatge, 

que contribueix a la competència per aprendre a aprendre. 

Aquesta reflexió afavoreix igualment l’autonomia i iniciativa personal, ja que prepara els alumnes per avançar per si mateixos en el coneixement i ús 

d’aquesta llengua. 

Tractament de la informació i la competència digital 

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen la possibilitat de comunicar-se en temps real amb altres persones de qualsevol part del 

món i també l’accés senzill i immediat a un flux d’informació que augmenta cada dia. El coneixement d’una llengua estrangera possibilita l’accés a 

aquesta universalitat de la informació i la comunicació i crea contextos reals i funcionals de comunicació. 

Competència social i ciutadana 

Aprendre una llengua estrangera implica el coneixement de trets i de fets culturals de les diferents comunitats de parlants d’aquesta llengua. Aquest 

aprenentatge, ben orientat des de l’escola, s’ha de traduir en l’interès per conèixer altres cultures i per relacionar-se amb altres persones, parlants o 

aprenents d’aquesta llengua i afavorir d’aquesta manera la tolerància i la integració. Es tracta, doncs, de fomentar en l’alumnat actituds de respecte i 

valoració del plurilingüisme i pluriculturalisme, nous conceptes d’enfocament de la diversitat lingüística i cultural de la nostra societat. 

 Competència cultural i artística 

Aquesta àrea col·labora en el desenvolupament de la competència artística i cultural a través de la introducció dels textos i models lingüístic de caire 

literari i cultural. 

• 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 

 Durant el curs es treballen totes les competències. 

 

● CONTINGUTS A TREBALLAR DURANT TOT EL CURS 

 

   

Bloc 1. COMPRENSIÓ DE TEXTOS ORALS 

(LISTENING) 

  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES 

1.1. Estratègies de comprensió 

— Ús d’informació prèvia 

sobre el tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus de 

text i comprensió del text. 

— Distinció dels tipus de 

comprensió (sentit general, 

informació essencial, punts 

principals). 

— 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, 

 1. 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. 

2. Reconèixer un repertori limitat 

de lèxic oral d’ús  freqüent en 

situacions quotidianes i de temes 

habituals i concrets relacionats 

amb els propis interessos, 

experiències i necessitats. 

 

Comprèn la informació essencial dels missatges 

treballats. 

 

Comprèn missatges que contenen instruccions, 

indicacions o altres 

tipus d’informació. 

 

Entén allò que es diu en converses habituals 

senzilles. 

 

Identifica l’assumpte d’una conversa quotidiana 

que té lloc en presència seva. 

 

Entén informació essencial en converses breus i 

CL, AA, CSC 

CEC, 

CMCT, SIEE 



 

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 conegudes. 

— Reformulació d’hipòtesis a 

partir de la 

comprensió d’elements nous. 

1.2. Aspectes socioculturals i 

sociolingüístics 

— Normes de cortesia i 

convencions socials. 

— Costums, valors, creences i 

actituds. 

— Llenguatge no verbal. 

— Registres. 

1.3. Funcions comunicatives 

— Salutacions i presentacions, 

permís, gràcies... 

— Habilitat, capacitat, gust, 

preferència, opinió, sentiment, 

intenció. 

— Descripció de persones, 

activitats, llocs, objectes, 

hàbits. 

— Petició i oferiment d’ajuda, 

informació, instruccions, 

objectes, opinió i permís. 

— Establiment i manteniment 

de la comunicació. 

1.4. Estructures 

 senzilles en les quals participa sobre temes 

coneguts i treballats. 

 

Comprèn les idees principals de les presentacions 

senzilles i ben estructurades sobre temes familiars o 

d’interès (música, 

esport, etc.), sempre que es disposi de suport visual 

i es parli a poc a poc i amb claredat. 

 

Comprèn el sentit general i l’essencial i distingeix 

els canvis de tema. 

 

   



 

sintacticodiscursives 

— 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, short 

answers: no + tag). 

— Exclamació (What + noun: 

What fun!;  exclamatory 

sentences: I love salad!). 

— Interrogació (wh- 

questions). 

— Expressió del temps: 

present. 

— Expressió de la modalitat: 

capacitat (can), 

necessitat(need),obligació 

(imperative), permís (can). 

— Expressió de l’existència 

(there is/are), l’entitat (nouns, 

pronouns, articles). 

— Expressió de la quantitat 

(singular or plural, 

cardinal numerals up to four 

digits, ordinal numerals up to 

two digits). 

— Expressió de l’espai 



 

(prepositions, position,  

direction). 

— Expressió del temps 

(points: quarter past five; 

divisions of time: half an hour, 

summer; indications of time: 

now, tomorrow; sequence: 

first... then...). 

 

1.5. Lèxic oral d’ús freqüent 

(recepció) 

— Identificació personal, 

colors, nombres, noms 

d’objectes habituals de l’aula i 

de la llar, parts del cos, 

membres de la família, roba, 

animals, aliments, temps 

atmosfèric, 

activitats de cada dia, les 

hores, família i amics, feina i 

ocupacions, temps lliure, 

compres, alimentació. 

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. 

— Acostament a pautes de 

ritme, accentuació i entonació 

característiques, mitjançant 

rutines, rimes, cançons, 

encadenaments, 



 

dramatitzacions, relats, breus 

exposicions en públic, 

converses 

entre iguals i lectura en veu 

alta, sempre a partir de 

models. 

Bloc 2:  PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (SPEAKING)  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIA 

2.1. Estratègies de producció 

2.1.1. Planificació 

— Concepció del missatge 

amb claredat, distinció de les 

idees principals i l’estructura 

bàsica. 

— Adaptació del text al 

destinatari, context i canal, i ús 

del registre i l’estructura del 

discurs adequats. 

1.  Participar en converses 

senzilles molt breus que 

requereixen un intercanvi 

d’informació en àrees de  

necessitat immediata o sobre 

temes molt familiars. 

2.  Conèixer i emprar un repertori 

limitat de lèxic oral d’ús freqüent 

en situacions quotidianes i temes 

habituals i concrets relacionats 

Fa presentacions breus i senzilles, prèviament 

preparades i assajades, sobre temes quotidians i del 

seu interès: presentar-se i presentar els altres, donar 

informació bàsica sobre un mateix, la família i els 

companys; indicar les aficions i els interessos i les 

principals activitats de la vida quotidiana; descriure 

breument i de forma senzilla, presentar un tema del 

seu interès (el grup de música preferit); dir què li 

agrada i què no li agrada, i donar l’opinió emprant 

estructures senzilles. 

CL, AA, CSC 

CEC, 

CMCT, SIEE 



 

2.1.2. Execució 

— Expressió de missatges 

relacionats amb els camps 

semàntics treballats. 

— Producció de textos orals 

breus treballats prèviament a 

través de rutines, 

representacions, cançons, 

rimes, dramatitzacions, relats 

breus, 

exposicions en públic i 

converses entre iguals amb 

suports visuals o gestuals. 

— Expressió del missatge amb 

claredat i coherència i 

estructuració correcta d’acord 

amb models i fórmules per a 

cada tipus de text. 

— Reajustament de la tasca o 

el missatge després de valorar 

les dificultats i els recursos 

disponibles, és a dir, 

elaboració d’una versió més 

modesta de la tasca. 

— Ús de coneixements previs 

(llenguatge “prefabricat”, 

expressions memoritzades, 

etc.). 

— Ús de procediments 

lingüístics, paralingüístics o 

paratextuals per compensar les 

mancances lingüístiques, per 

exemple: 

Lingüístics: 

Modificació de paraules de 

significat semblant. 

Definició o paràfrasi d’un 

terme o expressió. 

Paralingüístics i paratextuals: 

amb els propis interessos, 

experiències i necessitats. 

3.  Interactuar de forma molt 

bàsica, utilitzant tècniques molt 

simples, lingüístiques o no verbals 

(gests, contacte físic...) en una 

conversa molt breu. 

 

Du a terme amb èxit converses quotidianes 

 

Participa en converses cara a cara o per mitjans 

tècnics en les quals 

s’estableix contacte social, s’intercanvia informació 

personal sobre assumptes quotidians, s’expressen 

sentiments, s’ofereix 

una cosa a algú, es demanen objectes en préstec, es 

queda amb amics i es donen instruccions. 

 

 



 

— answers: yes + tag). 

— Negació (negative 

sentences with not,  short 

answers: no + tag). 

— Exclamació (What + noun: 

What fun!; How + adj.: How 

nice!; exclamatory sentences: I 

love salad!). 

— Interrogació (wh- 

questions). 

— Expressió del temps: 

present 

— Expressió de la modalitat: 

factualitat (declarative 

sentences: Birds fly), capacitat 

(can), necessitat (need), permís 

(can) 

— Expressió de l’existència 

(there is/are), l’entitat (nouns, 

pronouns, articles). 

— Expressió de la quantitat 

(singular or plural, cardinal 

numerals up to four digits, 

ordinal numerals up to two 

digits. 

— Expressió de l’espai 

(prepositions, adverbs of 

location, position). 

— Expressió del temps 

(points: quarter past five; 

divisions of time: half an hour, 

summer; indications of time: 

now, tomorrow; duration: two 

 

 

 



 

days; 

sequence: first... then...; 

). 

2.5. Lèxic oral d’ús freqüent 

(producció) 

— 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, temps atmosfèric, 

activitats de cada dia, les 

hores, família i amics, feina i 

ocupacions, temps lliure, 

alimentació. 

. 

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 

característiques, mitjançant 

rutines, rimes, cançons, 

encadenaments, 

dramatitzacions, relats, breus 

exposicions en públic, 

converses 

entre iguals i lectura en veu 

alta, sempre a partir 



 

de models. 

Bloc 3: COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS (READING)  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIA 

3.1. Estratègies de comprensió 

— Ús d’informació prèvia 

sobre el tipus de tasca i tema. 

— Identificació del tipus de 

text i comprensió del text. 

— Distinció de tipus de 

comprensió (sentit general, 

informació essencial, punts 

principals). 

— 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 conegudes. 

— Reformulació d’hipòtesis a 

partir de la comprensió 

d’elements nous. 

3.2. Aspectes socioculturals i 

sociolingüístics 

1.  Identificar el tema i la 

informació de paraules, frases molt 

simples, tant en format imprès 

com en suport digital, dels temes 

treballats a classe. 

2. 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. 

Comprèn les instruccions, les indicacions i la 

informació bàsica en notes, missatges o rètols. 

 

Comprèn informació essencial i localitza 

informació específica en material informatiu senzill 

com menús, horaris, esdeveniments... 

 

Comprèn un missatge breu i simple que tracta sobre 

temes treballats. 

 

Comprèn la informació essencial i els punts 

principals de notícies breus i que tracten temes que 

li són familiars o d’interès 

 

Comprèn la informació essencial d’històries breus i 

ben estructurades i n’identifica els personatges 

principals, sempre que 

l’argument es basi en l’acció i en imatges 

 

CL, AA, CSC 

CEC, 

CMCT, SIEE, CD 

   

   

   

   



 

— Normes de cortesia i 

convencions socials. 

— Costums, valors, creences i 

actituds. 

— Llenguatge no verbal. 

— Registres. 

3.3. Funcions comunicatives 

— Salutacions i presentacions, 

permís, disculpes, 

agraïments i invitacions... 

— Habilitat, capacitat, gust, 

preferència, opinió, acord o 

desacord, sentiment, intenció. 

— Descripció de persones, 

activitats, llocs, objectes, 

hàbits. 

— Petició i oferiment d’ajuda, 

informació, 

instruccions, objectes. 

— Establiment i manteniment 

de la comunicació. 

3.4. Estructures 

sintacticodiscursives 

— 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,  short 

answers: no + tag). 

— Exclamació (What + noun: 

What fun!; How + adj.: How 

nice!; exclamatory sentences: I 

love salad!). 

— Interrogació (wh- 

questions. 

— Expressió del temps: 

present 

— — Expressió de la 

modalitat: factualitat 

(declarative sentences: Birds 

fly), capacitat (can),  necessitat 

(need), 

permís (can). 

— Expressió de l’existència 

(there is/are), 

l’entitat (nouns, pronouns, 

articles) 

— Expressió de la quantitat 

(singular or plural, 

cardinal numerals up to four 

digits, ordinal numerals up to 

two digits; quantity: 

 

— Expressió de l’espai 

(prepositions, adverbs of 

location, position). 

— Expressió del temps 

(points: quarter past five; 

divisions of time: half an hour, 

summer; indications of time: 



 

now, tomorrow; duration: two 

days 

sequence: first... then... 

3.5. Lèxic escrit d’ús freqüent 

(recepció) 

— 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, 

temps atmosfèric, activitats 

diàries, les hores, família i 

amics, feina i ocupacions, 

temps lliure, 

alimentació i restauració 

. 

3.6. Patrons gràfics i 

convencions d’ortografia 

— Associació de grafia, 

significat i pronunciació del 

vocabulari per mitjà 

d’activitats, jocs, rimes, 

cançons, relats, etc. 

Bloc4: PRODUCCIÓ DE TEXTOS: EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ (WRITING)  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIA 



 

4.1. Estratègies de producció 

4.1.1. Planificació 

— Ús de les pròpies 

competències generals i 

comunicatives per fer 

eficaçment la tasca (pensar què 

se sap sobre el tema, què es 

vol dir o què es pot dir, etc.). 

— Utilització adequada de 

recursos lingüístics o temàtics 

(ús d’un diccionari o una 

gramàtica, obtenció d’ajuda, 

etc.). 

4.1.2. Execució 

— Expressió del missatge amb 

claredat ajustant-se als models 

i fórmules de cada tipus de 

text. 

— Reajustament de la tasca o 

el missatge després de valorar 

les dificultats i els recursos 

disponibles, és a dir, 

elaboració d’una versió més 

modesta de la tasca. 

— Ús de coneixements previs 

(llenguatge “prefabricat”, 

expressions memoritzades, 

etc.). 

4.2. Aspectes socioculturals i 

sociolingüístics 

— Normes de cortesia i 

convencions socials. 

— Costums, valors, creences i 

1.  Saber i aplicar les estratègies 

bàsiques per produir textos molt 

breus i senzills (per exemple, 

copiar paraules molt comunes per 

fer les funcions comunicatives). 

2.  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 . 

Completa un formulari breu o una fitxa amb dades 

personals o informació treballada. 

Escriu un missatge breu i senzill amb una finalitat 

concreta i relacionada amb els temes treballats, 

partint de models estructurats. 

 

CL, AA, CSC 

CEC, 

CMCT, SIEE, CD 

   



 

actituds. 

— Llenguatge no verbal. 

— Registres. 

4.3. Funcions comunicatives 

— Salutacions i presentacions, 

permís, disculpes, agraïments i 

invitacions. 

— Expressió d’habilitat, 

capacitat, gust,preferència, 

opinió, acord o desacord, 

sentiment, intenció. 

— Descripció de persones, 

activitats, llocs, 

objectes, hàbits. 

— Petició i oferiment d’ajuda, 

informació, 

instruccions, objectes, opinió i 

permís. 

— Establiment i manteniment 

de la comunicació 

4.4. Estructures 

sintacticodiscursives 

— Expressió de relacions 

lògiques: conjunció ( ), 

disjunció ( ), oposició and or 

(but), causa ( because) 

— Relacions temporals 

( before, after). 

— Afirmació (affirmative 

sentences, short 

answers: yes + tag). 

— Negació (negative 

sentences with not,  short 



 

answers: no + tag). 

— Exclamació (What + noun: 

What fun!; How + 

adj.: How nice!; exclamatory 

sentences: I love salad!). 

— Interrogació (wh- 

questions). 

— Expressió del temps: 

present 

— Expressió de la modalitat: 

factualitat (declarative 

sentences: Birds fly), capacitat 

(can), necessitat ( need), 

obligació (imperative), permís 

(can) 

— Expressió de l’existència 

(there is/are), 

l’entitat (nouns, pronouns, 

articles) 

— Expressió de la quantitat 

(singular or plural, 

cardinal numerals up to four 

digits, ordinal numerals up to 

two digits; quantity 

— Expressió de l’espai 

(prepositions, adverbs of 

location, position). 

— Expressió del temps 

(points: quarter past five; 

divisions of time: half an hour, 

summer; indications of time: 

now, tomorrow, duration: two 

days; sequence: first... then...; 

 



 

4.5. Lèxic escrit d’ús freqüent 

(producció) 

— 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, 

temps atmosfèric, activitats 

diàries, les hores, alimentació 

4.6. Patrons gràfics i 

convencions d’ortografia 

— Associació de grafia, 

significat i pronunciació 

del vocabulari per mitjà 

d’activitats, jocs, rimes, 

cançons, relats, etc. 

   

 

 

 

 

 

 



 

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

1. Agrupaments. 

Durant les tres sessions d'anglès, l'alumnat està desdoblat en dos grups. D'aquesta manera, ens podem centrar més en l'aprenentatge individual de 

l'alumne, en les seves necessitats i l'adquisició de les diverses competències comunicatives. L'alumnat treballa generalment en gran grup, guiat per la 

mestra. També es fan activitats en parelles per fomentar la comunicació oral. 

2. L’espai. 

Les sessions es duen a terme a l'aula d'anglès, on es disposa dels llibres de l'alumnat i diversitat de material. 

Les taules estan distribuïdes en forma d'U per a que l'alumnat no tingui problemes per visualitzar la pantalla i pissarra a l'espai frontal on es duen a terme 

les explicacions, representacions... i també per facilitar la comunicació entre ells. 

 

3. Organització de les sessions. 

El llibre utilitzat “Tiger Team 4” s’organitza en una unitat d’inici, set unitats, a més de tres festivitats. La temporalització aproximada és: 

1r trimestre: 

0-Welcome back: repàs dels personatges, presentació, repàs vocabulari curs passat, dies de la setmana, mesos, dates. 

1.-A new school year: assignatures, dies de la setmana, hores (i quart, manco quart) 

Halloween: vocabulari propi de la festivitat 

2.-Describing people: descripció física i de personalitat, is/isn’t, has/hasn’t 

Christmas: vocabulari propi de la festivitat 

 

 

2n trimestre: 

3- Around the town: poble, there is/there are, preposicions 



 

4-Jobs and routines: professions, does/doesn’t 

Valentine’s Day: vocabulari propi de la festivitat 

 

3r trimestre: 

5-Things we like doing: aficions, do/don’t 

6-In the countryside: el camp, direccions. 

7-Review 

 

La classe comença amb la rutina de salutació, repartir llibres, posar la data i el temps i escoltar cançons. 

Després es repassa el contingut anterior i s'introdueix el nou. S'hi fa una feina relacionada, ja sigui oral o escrita. 

S'acaba la sessió endreçant l'aula i amb el comiat. 

 

3.1 Tipus d’activitats. 

Es fan activitats de listening, speaking, reading i writing de forma integral i equilibrada, desenvolupant les competències bàsiques de manera sistemàtica. 

En aquestes activitats s’hi inclou manualitats, aferrar ferratines, retallables (cartes de jocs, bingo). 

S'aprèn a través de contes, cançons, lectures, rimes i jocs. 

Es treballen aspectes de la cultura anglesa, ja sigui a través de les festivitats o a l’apartat cultural de cada unitat “In the UK”. 

Es treballen aspectes de la cultura anglesa a través de les festivitats i amb la participació de l’auxiliar de conversa o la voluntària educativa. 

S'utilitzen les noves tecnologies per estudiar i aprendre, mirar vídeos o cançons, jocs per repassar vocabulari... 

 

4. Materials i recursos didàctics. 

-Llibre de text: Pupil’s Book Tiger Team 4 



 

Llibre amb una unitat d’obertura; unitats didàctiques basades en contes, cadascuna amb el seu retallable; unitats de repàs; festivitats, Picture 

Dictionary i pàgina amb adhesius de dibuixos i de paraules. 

 

-Quadern d'activitats: Activity Book Tiger Team 4 

Llibre per escriure i que treballa conjuntament amb el Pupil’s Book el desenvolupament de l’escriptura, així com reforça i amplia el vocabulari i les 

estructures gramaticals bàsiques presentats en el Pupil’s Book. 

 

-Recursos de la web: Pupil’s Online Materials 

Recurs que l’alumne pot utilitzar individualment a casa. Aquí poden trobar els contes i cançons que apareixen al Pupil’s Book, juntament a una varietat 

d'activitats per reforçar els continguts. 

 

-Material del mestre: 

Tiger Digital 

Material digital que inclou la presentació del vocabulari, activitats de referència i de pràctica, un contacontes, vídeos. 

 

Teacher’s Book 

Inclou material i recursos per al professorat. 

Flashcards 

Targetes amb les fotografies a color amb dibuixos del vocabulari. 

Word cards 

Targetes amb les paraules que es corresponen amb els dibuixos de les flashcards. 

 

Story cards 



 

Targetes a color que reprodueixen les vinyetes de tots els contes del Pupil’s Book. 

Tests and Photocopiable Resources Pack 

Inclou material per al professorat, així com proves escrites. 

Class CDs 

CDs de classe amb tots els enregistraments de Tiger. 

Altres materials a l'aula: 

Ordinador i pissarra digital. 

Reproductor CD. 

Jocs de taula i llibres de lectura. 

5. Mesures de reforç i suport. 

El fet de ser grups desdoblats suposa una mesura de suport, ja que es pot treballar millor atenent individualment a l'alumnat. 

L'alumnat amb diferents necessitats pot tenir material adaptat o específic segons el seu nivell. 

El treball d'aula és molt dirigit, però en el cas que l'alumnat acabi abans, disposen de llibres de lectura i jocs per repassar vocabulari. 

6. Tractament de la lectura 

A l'àrea d'anglès es treballa la lectura a partir de contes i històries. Així, s'aprofiten les activitats dels llibres per llegir en veu alta i anar millorant la 

competència lectora. 

A més, a l'aula hi ha una petita biblioteca de llibres en anglès que s'empra de manera puntual, per exemple, quan acaben les feines. 

També es fa algun contacontes amb l’auxiliar o la voluntària educativa i es participa en la Diada del llibre treballant el llibre escollit per la Comissió del 

centre. 

7. Ús de les TIC 

L'àrea s'imparteix utilitzant l'ordinador de la mestra, utilitzant la pissarra digital per resoldre activitats, fer-ne la seva correcció o jugar a jocs. 

L'alumnat disposa d'un codi per accedir des de casa a alguns d'aquests jocs per reforçar el vocabulari treballat a l'aula. 



 

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

L’avaluació d’aprenentatge serà continua, tenint en compte el progrés de l'alumnat. 

S'empraran varis instruments d'avaluació: observació, feines de classe, revisió del llibre d'activitats, representacions orals. 

 Es podrà fer una prova escrita al final de cada unitat. 

 

La mestra valorarà el grau d'acompliment dels objectius tenint en compte el progrés, l'adquisició de les competències i els criteris d'avaluació, emprant 

els instruments d'avaluació. Així, es qualificaran els següents aspectes: 

 

Criteris de qualificació % 

Continguts 80,00% 

Actitud 20,00% 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓ D'AULA   ANY ACADÈMIC: 2021-2022          NIVELL: 4t 

MESTRA: Marta Gomila i Rita Pons 

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 ’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 

- Planificació del procés de 

resolució de problemes: anàlisi 

i comprensió de l'enunciat, 

estratègies i procediments 

posats en pràctica, resultats 

obtinguts 

1. Expressar verbalment de 

manera raonada el procés 

seguit en la resolució d'un 

problema. 

1.1- Comunica verbalment de 

manera raonada el procés 

seguit en la resolució d'un 

problema de matemàtiques o 

en contextos de la realitat 

CL, CMCT, CSC 

2. Utilitzar processos de 

raonament i estratègies de 

resolució de problemes, fer els 

càlculs necessaris i comprovar 

les solucions obtingudes. 

2.1- Analitza i comprèn 

l'enunciat d'un  problema. 

2.5- Identifica i interpreta 

dades i missatges de textos 

numèrics senzills de la vida 

quotidiana. 

CL, CMCT, AA, CSC 

- Apropament al mètode de 

treball científic mitjançant 

l'estudi d'alguna de les seves 

característiques i la pràctica en 

6. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

6.1- Practica el mètode 

científic. 

 

CL, CMCT, AA 



 

 

situacions senzilles. realitat i les matemàtiques i 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients per resoldre 

problemes. 

   

Bloc 2: NOMBRES  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- La numeració romana. 1. Llegir, escriure i ordenar 

utilitzant raonaments 

apropiats, diferents tipus de 

nombres (romans). 

1.1- Identifica les xifres 

romanes i aplica el 

coneixement en la comprensió 

de datacions. 

CL, CMCT, CD 

- Nombres naturals. 

- L'ordre numèric. Utilització 

dels nombres ordinals. 

Comparació de nombres. 

- Nom i grafia dels nombres de 

1. Llegir, escriure i ordenar 

utilitzant raonaments 

apropiats, diferents tipus de 

nombres (romans, naturals) 

1.2- Llegeix, escriu i ordena en 

textos numèrics i de la vida 

quotidiana nombres (naturals) 

CL, CMCT 

2. Interpretar diferents tipus de 

nombre segons el seu valor, 

2.1- Empra els nombres 

ordinals en contextos reals 

CL, CMCT 



 

 

sis xifres. 

- Equivalències entre els 

elements del sistema de 

numeració decimal: unitats, 

desenes, centenes... 

en situacions de la vida 

quotidiana. 

2.2- Interpreta en textos 

numèrics i de la vida 

quotidiana nombres. 

- Arrodoniment de nombres 

naturals a les desenes, 

centenes i milers 

- El sistema de numeració 

decimal: valor posicional de les 

xifres. 

 

   

3. Fer operacions i càlculs 

numèrics mitjançant diferents 

procediments, inclòs el càlcul 

mental, fent referència 

implícita  a les propietats de 

les operacions, en situacions 

de resolució de problemes. 

3.2- Arrodoneix nombres 

naturals a les desenes, 

centenes i milers. 

CL, CMCT 

- Operacions amb nombres 

naturals: addició, subtracció i 

multiplicació. 

5. Emprar els nombres 

naturals. 

5.1- Opera amb nombres 

naturals. 

CMCT 

- Descomposició de manera 

additiva i de manera 

additivomultiplicadora. 

6. Operar amb els nombres 

tenint en compte la jerarquia 

de les operacions, aplicant les 

seves propietats, les 

estratègies personals i els 

6.3- Resol problemes emprant 

la multiplicació per fer 

recomptes, en disposicions 

rectangulars en què intervé la 

CL, CMCT, AA, 



 

 

diferents procediments que 

s'utilitzen segons la naturalesa 

del càlcul que s'ha de fer 

llei del producte. 

- Construcció de sèries 

ascendents i descendents. 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

8.3- Construeix sèries 

numèriques, ascendents i 

descendents de cadències 2, 

10 i 100 a partir de qualsevol 

nombre i de cadències 5, 25 i 

50 a partir de múltiples de 5, 

25 i 50. 

CMCT 

- Automatització dels 

algoritmes. 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

8.1- Utilitza i automatitza 

algoritmes estàndards de 

suma, resta, multiplicació i 

divisió en comprovació de 

resultats en contextos de 

resolució de problemes i en 

situacions quotidianes. 

CL, CMCT, AA, CSC 



 

 

- Descomposició de nombres 

naturals atenent al valor 

posicional de les xifres 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

8.4- Descompon de forma 

additiva nombres menors d'un 

milió atenent al valor 

posicional de les xifres. 

 

CMCT 

- La multiplicació com a suma 

de sumands iguals i viceversa. 

Les taules de multiplicar. 

- Construcció i memorització 

de les taules de multiplicar. 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

8.5- Construeix i memoritza les 

taules de multiplicar i les 

empra per fer càlcul mental. 

CL, CMCT, AA 

- Elaboració i ús d'estratègies 

de càlcul mental 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

8.12- Elabora i usa estratègies 

de càlcul mental 

CMCT, AA 



 

 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

- Aplicació de les operacions 

en la resolució de problemes 

9. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

procés aplicat per resoldre 

problemes. 

9.1- Resol problemes que 

impliquin domini dels 

continguts treballats. 

9.2- Reflexiona sobre el procés 

aplicat en la resolució de 

problemes. 

CL, CMCT, AA, CSC 

Bloc 3: MESURA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Unitats de longitud i massa. 1. Seleccionar instruments i 

unitats de mesura usuals, fer 

1.1- Identifica les unitats  de CL, CMCT 



 

 

prèviament estimacions i 

expressar amb precisió 

mesures de longitud, 

pes/massa en contextos reals. 

longitud i massa. 

- Tria de la unitat més adient 

per expressar una mesura 

- Realització de mesuraments 

2. Triar els instruments de 

mesures més pertinents en 

cada cas i estimar la mesura 

de magnituds de longitud i 

massa. 

2.2- Mesura amb instruments, 

utilitza estratègies i unitats 

convencionals i no 

convencionals i tria la unitat 

més adient per expressar una 

mesura 

CL, CMCT, CD, AA 

- Estimació de longitud i massa 

d'objectes coneguts, i tria les 

unitats i els instruments més 

adients per mesurar i 

expressar una mesura 

2. Triar els instruments de 

mesures més pertinents en 

cada cas i estimar la mesura 

de magnituds de longitud i  

massa fent previsions 

raonables. 

2.1- Estima longituds i masses 

d'objectes i espais coneguts, 

tria la unitat i els instruments 

més adients per mesurar i 

explica de manera oral el 

procés seguit i l'estratègia 

emprada 

CL, CMCT, CD 

 

 

 

 

 

 

Bloc 4: GEOMETRIA  



 

 

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- La situació en el plànol i en 

l'espai. 

1. Utilitzar les nocions 

geomètriques de paral·lelisme, 

perpendicularitat, simetria, 

perímetre i superfície per 

descriure i comprendre 

situacions de la vida 

quotidiana. 

1.1- Identifica i representa 

posicions relatives de rectes i 

circumferències 

CL, CMCT, CEC 

- Classificació dels triangles 

atenent  als costats i al angles 

2. Conèixer les figures planes: 

quadrat, rectangle, romboide, 

triangle, trapezi i rombe. 

2.1- Classifica triangles 

atenent als costats i als 

angles, identificant les 

relacions entre els costats i els 

angles 

CL, CMCT, CEC 

- Classificació de quadrilàters 

atenent al paral·lelisme dels 

costats. Classificació dels 

paral·lelograms 

4. Fer servir les propietats de 

les figures planes per resoldre 

problemes. 

4.1- Classifica quadrilàters 

atenent al paral·lelisme dels 

costats 

CL, CMCT, CEC 

- Identificació i denominació de 

polígons atenent al nombre de 

5. Conèixer les 

característiques i aplicar-les 

5.1- Identifica i anomena 

polígons atenent al nombre de 

CL, CMCT, CEC 



 

 

costats per classificar poliedres, 

prismes, piràmides, cossos 

rodons: cilindre, con i esfera, i 

els seus elements bàsics. 

costats 

- Perímetre. 3. Comprendre el mètode de 

calcular l'àrea d'un 

paral·lelogram, triangle, trapezi 

i rombe. Calcular l'àrea de 

figures planes. 

3.1- Calcula el perímetre d'una 

rectangle, quadrat, triangles 

3.2- Aplica els conceptes de 

perímetre per interpretar 

situacions de la vida diària 

CL, CMCT, AA, CEC 

- La circumferència i el cercle. 

Elements bàsics: centre, radi i 

diàmetre. 

4. Fer servir les propietats de 

les figures planes per resoldre 

problemes. 

4.2- Identifica i diferencia els 

elements bàsics de la 

circumferència i cercle: centre, 

radi i diàmetre. 

CL, CMCT, CEC 

- Resolució de problemes de la 

vida quotidiana 

7. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

7.1- Resol problemes 

geomètrics que impliquin la 

utilització dels continguts 

treballats. 

7.2- Reflexiona sobre el procés 

de resolució de problemes. 

CL, CMCT, AA,  CEC 



 

 

procés aplicat per resoldre 

problemes. 

Bloc 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Gràfics estadístics. 

- Recollida i classificació de 

dades. 

- Construcció de taules de 

freqüència absolutes. 

1. Recollir i registrar una 

informació quantificable, 

emprant alguns recursos 

senzills de representació 

gràfica: taules de dades, blocs 

de barres, diagrames lineals, i 

comunicar la informació. 

1.1- Identifica dades 

qualitatives i quantitatives en 

situacions familiars 

CL, CMCT,  CSC 

   

- Elaboració i interpretació de 

gràfics senzills: diagrames de 

barres i poligonals. 

2. Fer, llegir i interpretar 

representacions gràfiques d'un 

conjunt de dades relatives a 

l'entorn immediat. 

2.3- Fa i interpreta gràfics molt 

senzills: diagrames de barres, 

poligonals i sectorials, amb 

dades obtingudes de 

situacions molt properes 

CL, CMCT, CD, CEC 

- Anàlisi crítica de les 3. Fer estimacions basades en 3.1- Fa una anàlisi crítica CL, CMCT 



 

 

informacions presentades a 

través de gràfics estadístics 

les experiències sobre el 

resultat (possible, impossible, 

segur, més o menys probable) 

de situacions senzilles en què 

intervengui l'atzar i comprovar 

el resultat. 

argumentada sobre les 

informacions que es presenten 

mitjançant gràfics estadístics 

 

 

2N TRIMESTRE  

Bloc 1: PROCESSOS MATEMÀTICS  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Planificació del procés de 

resolució de problemes: anàlisi 

i comprensió de l'enunciat, 

estratègies i procediments 

posats en pràctica, resultats 

obtinguts 

1. Expressar verbalment de 

manera raonada el procés 

seguit en la resolució d'un 

problema. 

1.1- Comunica verbalment de 

manera raonada el procés 

seguit en la resolució d'un 

problema de matemàtiques o 

en contextos de la realitat 

CL, CMCT, CD, CSC, 

2. Utilitzar processos de 2.1- Analitza i comprèn CL, CMCT, AA, CSC 



 

 

raonament i estratègies de 

resolució de problemes, fer els 

càlculs necessaris i comprovar 

les solucions obtingudes. 

l'enunciat d'un  problema. 

2.5- Identifica i interpreta 

dades i missatges de textos 

numèrics senzills de la vida 

quotidiana. 

- Apropament al mètode de 

treball científic mitjançant 

l'estudi d'alguna de les seves 

característiques i la pràctica en 

situacions senzilles. 

6. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques i 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients per resoldre 

problemes. 

6.1- Practica el mètode 

científic. 

 

CL, CMCT, AA 

   

- Confiança en les pròpies 

capacitats per desenvolupar 

actituds adients i afrontar les 

dificultats 

9. Desenvolupar i cultivar 

actituds inherents a la tasca 

matemàtica. 

9.1- Desenvolupa i mostra 

actituds adients per al treball: 

esforç, perseverança, 

flexibilitat i acceptació de la 

crítica raonada 

9.2- Distingeix entre problemes 

 AA, SIEE, 



 

 

i exercicis i aplica les 

estratègies adequades per a 

cada cas 

9.4- S'inicia en el plantejament 

de preguntes i en la recerca de 

respostes adients. 

- Utilització de mitjans 

tecnològics en el procés 

d'aprenentatge per obtenir 

informació, fer càlculs 

numèrics, resoldre problemes i 

presentar els resultats 

12. Emprar els mitjans 

tecnològics de manera habitual 

en el procés d'aprenentatge 

cercant, analitzant i 

seleccionant informació 

rellevant a Internet o altres 

fonts, elaborant documents 

propis, fent-ne exposicions i 

argumentacions. 

 

12.2- S'inicia en l'ús de la 

calculadora per fer càlculs 

numèrics, per aprendre i per 

resoldre problemes 

CMCT, CD 

Bloc 2: NOMBRES  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 



 

 

- Nombres naturals. 

- L'ordre numèric. Utilització 

dels nombres ordinals. 

Comparació de nombres. 

- Nom i grafia dels nombres de 

més de sis xifres. 

- Equivalències entre els 

elements del sistema de 

numeració decimal: unitats, 

desenes, centenes... 

1. Llegir, escriure i ordenar 

utilitzant raonaments 

apropiats, diferents tipus de 

nombres (naturals) 

1.2- Llegeix, escriu i ordena en 

textos numèrics i de la vida 

quotidiana nombres (naturals) 

CL, CMCT 

2. Interpretar diferents tipus de 

nombre segons el seu valor, 

en situacions de la vida 

quotidiana. 

2.1- Empra els nombres 

ordinals en contextos reals 

2.2- Interpreta en textos 

numèrics i de la vida 

quotidiana nombres. 

CL, CMCT 

- Arrodoniment de nombres 

naturals a les desenes, 

centenes i milers 

- El sistema de numeració 

decimal: valor posicional de les 

xifres. 

 

2. Interpretar diferents tipus de 

nombre segons el seu valor, 

en situacions de la vida 

quotidiana. 

2.3- Descompon nombres 

decimals, segons el valor 

posicional de cada xifra. 

CMCT 

3. Fer operacions i càlculs 

numèrics mitjançant diferents 

procediments, inclòs el càlcul 

mental, fent referència 

implícita  a les propietats de 

les operacions, en situacions 

3.2- Arrodoneix nombres 

naturals a les desenes, 

centenes i milers. 

CL, CMCT 



 

 

de resolució de problemes. 

- Operacions amb nombres 

naturals: addició, subtracció, 

multiplicació i divisió 

5. Emprar els nombres enters, 

decimals, fraccionaris i els 

percentatges senzills per 

interpretar i intercanviar 

informació en contextos de la 

vida quotidiana. 

5.1- Opera amb nombres. CMCT 

- Propietats de les operacions i 

relacions emprant nombres 

naturals 

6. Operar amb els nombres 

tenint en compte la jerarquia 

de les operacions, aplicant les 

seves propietats, les 

estratègies personals i els 

diferents procediments que 

s'utilitzen segons la naturalesa 

del càlcul que s'ha de fer 

(algoritmes escrits, càlcul 

mental, tempteig, estimació, 

calculadora), emprant el més 

adient. 

6.5- Aplica les propietats de les 

operacions i les relacions entre 

aquestes 

CL, CMCT 

- Construcció de sèries 

ascendents i descendents. 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

8.3- Construeix sèries 

numèriques, ascendents i 

CMCT 



 

 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

descendents de cadències 2, 

10 i 100 a partir de qualsevol 

nombre i de cadències 5, 25 i 

50 a partir de múltiples de 5, 

25 i 50. 

- Utilització d'algoritmes de la 

suma, resta, multiplicació i 

divisió 

6. Operar amb els nombres 

tenint en compte la jerarquia 

de les operacions, aplicant les 

seves propietats, les 

estratègies personals i els 

diferents procediments que 

s'utilitzen segons la naturalesa 

del càlcul que s'ha de fer 

(algoritmes escrits, càlcul 

mental, tempteig, estimació, 

calculadora), emprant el més 

adient. 

6.1- Fa operacions de suma, 

resta, multiplicació i divisió. 

CMCT 

- Descomposició de nombres 

naturals atenent al valor 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

8.4- Descompon de forma 

additiva nombres menors d'un 

milió atenent al valor 

CMCT 



 

 

posicional de les xifres multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

posicional de les xifres. 

8.2- Descompon de forma 

additiva nombres menors d'un 

milió atenent al valor 

posicional de les xifres. 

- Elaboració i ús d'estratègies 

de càlcul mental 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

8.12- Elabora i usa estratègies 

de càlcul mental 

CMCT, AA 

- Ús de la calculadora 8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

8.14- Empra la calculadora i 

aplica les regles de 

funcionament per investigar i 

resoldre problemes 

CMCT, CD, AA 



 

 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

- Aplicació de les operacions 

en la resolució de problemes 

9. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

procés aplicat per resoldre 

problemes. 

 

 

9.1- Resol problemes que 

impliquin domini dels 

continguts treballats. 

9.2- Reflexiona sobre el procés 

aplicat en la resolució de 

problemes. 

CL, CMCT, AA, CSC 

Bloc 3: MESURA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Unitats de capacitat. 1. Seleccionar instruments i 

unitats de mesura usuals, fer 

1.1- Identifica les unitats de 

capacitat. 

CL, CMCT 



 

 

prèviament estimacions i 

expressar amb precisió 

mesures de la capacitat en 

contextos reals. 

- Desenvolupament 

d'estratègies per mesurar 

figures de manera exacta i 

aproximada 

- Tria de la unitat més adient 

per expressar una mesura 

- Realització de mesuraments 

2. Triar els instruments de 

mesures més pertinents en 

cada cas i estimar la mesura 

de magnituds de capacitat fent 

previsions raonables. 

2.2- Mesura amb instruments, 

utilitza estratègies i unitats 

convencionals i no 

convencionals i tria la unitat 

més adient per expressar una 

mesura 

CL, CMCT, CD, AA 

- Estimació de capacitats i tria 

de les unitats i dels 

instruments més adients per 

mesurar i expressar una 

mesura. 

2. Triar els instruments de 

mesures més pertinents en 

cada cas i estimar la mesura 

de magnituds de capacitat fent 

previsions raonables. 

2.1- Estima capacitats, tria la 

unitat i els instruments més 

adients per mesurar i explica 

de manera oral el procés 

seguit i l'estratègia emprada 

CL, CMCT, CD 

- Unitats de mesura del temps i 

les relacions entre aquestes 

5. Conèixer les unitats de 

mesura del temps i les 

relacions entre aquestes, i 

emprar-les per resoldre 

5.1- Coneix i utilitza les unitats 

de mesura del temps i les 

relacions entre aquestes: 

segon, minut, hora, dia, 

CL, CMCT, CD 



 

 

problemes de la vida diària. setmana, any... 

- Equivalències i 

transformacions entre hores, 

minuts i segons 

5. Conèixer les unitats de 

mesura del temps i les 

relacions entre aquestes, i 

emprar-les per resoldre 

problemes de la vida diària. 

5.2- Fa transformacions entre 

hores, minuts i segons 

CL, CMCT, CD 

- Lectura en rellotges 

analògics i digitals 

5. Conèixer les unitats de 

mesura del temps i les 

relacions entre aquestes, i 

emprar-les per resoldre 

problemes de la vida diària. 

5.3- Llegeix en rellotges 

analògics i digitals 

CL, CMCT 

- Càlculs amb mesures 

temporals 

5. Conèixer les unitats de 

mesura del temps i les 

relacions entre aquestes, i 

emprar-les per resoldre 

problemes de la vida diària. 

5.4- Resol problemes de la 

vida diària emprant mesures 

temporals i les relacions entre 

aquestes 

CL, CMCT, AA 

- Resolució de problemes de 

mesura 

4. Emprar les unitats de 

mesura més usuals, convertir 

unes unitats en altres de la 

mateixa magnitud, expressar 

els resultats en les unitats de 

4.3- Resol problemes emprant 

les unitats de mesura més 

usuals, converteix unes unitats 

en altres de la mateixa 

magnitud, expressa els 

CL, CMCT, AA 



 

 

mesura més adequades, 

explicar oralment i per escrit el 

procés seguit i aplicar-lo en la 

resolució de problemes. 

resultats en els unitats de 

mesura més adient i explica 

oralment i per escrit el procés 

seguit. 

Bloc 4: GEOMETRIA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Poliedres. Elements bàsics: 

vèrtex, cares i arestes. Tipus 

de poliedre. 

5. Conèixer les 

característiques i aplicar-les 

per classificar poliedres, 

prismes, piràmides, cossos 

rodons: cilindre, con i esfera, i 

els seus elements bàsics. 

5.2- Reconeix i  identifica 

prismes i piràmides, i el seus 

elements bàsics 

CL, CMCT, CEC 

- Cossos  rodons : con, cilindre 

i esfera 

5. Conèixer les 

característiques i aplicar-les 

per classificar poliedres, 

prismes, piràmides, cossos 

rodons: cilindre, con i esfera, i 

els seus elements bàsics. 

5.3- Reconeix i identifica 

cossos rodons: con, cilindre i 

esfera, i els seus elements 

bàsics 

CL, CMCT, CEC 



 

 

- Regularitats i simetries: 

reconeixement de les 

regularitats 

6. Interpretar representacions 

espacials especials fetes a 

partir de sistemes de 

referència i d'objectes o 

situacions familiars. 

6.1- Empra nocions bàsiques 

de simetria. 

CL, CMCT, CEC 

- Resolució de problemes de la 

vida quotidiana 

7. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

procés aplicat per resoldre 

problemes. 

 

7.1- Resol problemes 

geomètrics que impliquin la 

utilització dels continguts 

treballats. 

7.2- Reflexiona sobre el procés 

de resolució de problemes. 

CL, CMCT, AA, CEC 

Bloc 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 



 

 

- Elaboració i interpretació de 

gràfics senzills: diagrames de 

barres i poligonals. 

2. Fer, llegir i interpretar 

representacions gràfiques d'un 

conjunt de dades relatives a 

l'entorn immediat. 

2.3- Fa i interpreta gràfics molt 

senzills: diagrames de barres, 

poligonals i sectorials, amb 

dades obtingudes de 

situacions molt properes 

CL, CMCT, CD, CEC 

- Anàlisi crítica de les 

informacions presentades a 

través de gràfics estadístics 

3. Fer estimacions basades en 

les experiències sobre el 

resultat (possible, impossible, 

segur, més o menys probable) 

de situacions senzilles en què 

intervengui l'atzar i comprovar 

el resultat. 

3.1- Fa una anàlisi crítica 

argumentada sobre les 

informacions que es presenten 

mitjançant gràfics estadístics 

CL, CMCT 

- Resolució de problemes de la 

vida quotidiana 

5. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

procés aplicat per resoldre 

5.1- Resol problemes que 

impliquin la utilització dels 

continguts propis de 

l'estadística i la probabilitat. 

CL, CMCT, AA, CSC 



 

 

problemes. 

 

 

 

3R TRIMESTRE  

Bloc 1: PROCESSOS MATEMÀTICS  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS  

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Planificació del procés de 

resolució de problemes: anàlisi 

i comprensió de l'enunciat, 

estratègies i procediments 

posats en pràctica, resultats 

obtinguts 

1. Expressar verbalment de 

manera raonada el procés 

seguit en la resolució d'un 

problema. 

1.1- Comunica verbalment de 

manera raonada el procés 

seguit en la resolució d'un 

problema de matemàtiques o 

en contextos de la realitat 

CL, CMCT, AA 

2. Utilitzar processos de 

raonament i estratègies de 

resolució de problemes, fer els 

càlculs necessaris i comprovar 

les solucions obtingudes. 

2.1- Analitza i comprèn 

l'enunciat d'un  problema. 

2.5- Identifica i interpreta 

dades i missatges de textos 

numèrics senzills de la vida 

 



 

 

quotidiana (infografies) 

- Apropament al mètode de 

treball científic mitjançant 

l'estudi d'alguna de les seves 

característiques i la pràctica en 

situacions senzilles. 

6. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques i 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients per resoldre 

problemes. 

6.1- Practica el mètode 

científic. 

 

CL, CMCT, AA 

   

- Confiança en les pròpies 

capacitats per desenvolupar 

actituds adients i afrontar les 

dificultats 

9. Desenvolupar i cultivar 

actituds inherents a la tasca 

matemàtica. 

9.1- Desenvolupa i mostra 

actituds adients per al treball: 

esforç, perseverança, 

flexibilitat i acceptació de la 

crítica raonada 

9.2- Distingeix entre problemes 

i exercicis i aplica les 

estratègies adequades per a 

cada cas 

9.4- S'inicia en el plantejament 

AA, SIEE 



 

 

de preguntes i en la recerca de 

respostes adients. 

- Integració de les tecnologies 

de la informació i comunicació 

en el procés d'aprenentatge 

13. Seleccionar i utilitzar eines 

tecnològiques i estratègies per 

al càlcul, per conèixer els 

principis matemàtics i per 

resoldre problemes. 

13.1- Du a terme un projecte, 

elabora i presenta documents 

digitals propis. 

CMCT, CD, AA, SIEE 

Bloc 2: NOMBRES  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Nombres naturals, decimals i 

fraccions. 

- L'ordre numèric. Utilització 

dels nombres ordinals. 

Comparació de nombres. 

- Nom i grafia dels nombres de 

més de sis xifres. 

- Equivalències entre els 

elements del sistema de 

1. Llegir, escriure i ordenar 

utilitzant raonaments 

apropiats, diferents tipus de 

nombres (naturals, fraccions i 

decimals fins a les 

mil·lèsimes). 

1.2- Llegeix, escriu i ordena en 

textos numèrics i de la vida 

quotidiana nombres (naturals, 

fraccions i decimals fins a les 

centèsimes) 

CL, CMCT 

2. Interpretar diferents tipus de 

nombre segons el seu valor, 

en situacions de la vida 

2.1- Empra els nombres 

ordinals en contextos reals 

2.2- Interpreta en textos 

 



 

 

numeració decimal: unitats, 

desenes, centenes... 

- El sistema de numeració 

decimal: dècimes, centèsimes. 

quotidiana. numèrics i de la vida 

quotidiana nombres. 

- Concepte de fracció com a 

relació entre les parts i el tot 

- Fraccions pròpies i 

impròpies. Nombre mixt. 

Representació gràfica 

3. Fer operacions i càlculs 

numèrics mitjançant diferents 

procediments, inclòs el càlcul 

mental, fent referència 

implícita  a les propietats de 

les operacions, en situacions 

de resolució de problemes. 

3.4- Coneix el concepte de 

fracció com a relació de les 

parts i el tot. 

3.5- Representa fraccions 

gràficament. 

CMCT 

- Fraccions equivalents. 3. Fer operacions i càlculs 

numèrics mitjançant diferents 

procediments, inclòs el càlcul 

mental, fent referència 

implícita  a les propietats de 

les operacions, en situacions 

de resolució de problemes. 

3.1- Identifica fraccions 

equivalents. 

CMCT 

- Arrodoniment de nombres 

naturals a les desenes, 

centenes i milers 

2. Interpretar diferents tipus de 

nombre segons el seu valor, 

en situacions de la vida 

2.3- Descompon nombres 

decimals, segons el valor 

posicional de cada xifra. 

 



 

 

- El sistema de numeració 

decimal: valor posicional de les 

xifres. 

- El nombre decimal: dècimes, 

centèsimes. 

quotidiana. 

3. Fer operacions i càlculs 

numèrics mitjançant diferents 

procediments, inclòs el càlcul 

mental, fent referència 

implícita  a les propietats de 

les operacions, en situacions 

de resolució de problemes. 

3.2- Arrodoneix nombres 

naturals a les desenes, 

centenes i milers. 

CMCT 

- Estimació de resultats 

- Comprovació de resultats 

mitjançant estratègies 

aritmètiques. 

5. Emprar els nombres enters, 

decimals, fraccionaris i els 

percentatges senzills per 

interpretar i intercanviar 

informació en contextos de la 

vida quotidiana. 

5.3- Estima i comprova 

resultats mitjançant diferents 

estratègies 

CMCT, AA 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

8.13- Estima i valora el resultat 

d'un càlcul i valora la resposta 

 



 

 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

- Operacions amb nombres 

decimals 

6. Operar amb els nombres 

tenint en compte la jerarquia 

de les operacions, aplicant les 

seves propietats, les 

estratègies personals i els 

diferents procediments que 

s'utilitzen segons la naturalesa 

del càlcul que s'ha de fer 

(algoritmes escrits, càlcul 

mental, tempteig, estimació, 

calculadora), emprant el més 

adient. 

6.7- Fa operacions amb 

nombres decimals 

 CMCT 

- Construcció de sèries 

ascendents i descendents. 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

8.3- Construeix sèries 

numèriques, ascendents i 

descendents de cadències 2, 

10 i 100 a partir de qualsevol 

nombre i de cadències 5, 25 i 

50 a partir de múltiples de 5, 

25 i 50. 

CMCT 



 

 

vida quotidiana. 

- Resolució de problemes de la 

vida quotidiana. 

7. Iniciar-se en l'ús dels 

percentatges i la 

proporcionalitat directa per 

interpretar i intercanviar 

informació i resoldre 

problemes en contextos de la 

vida quotidiana. 

7.5- Resol problemes de la 

vida quotidiana i explica 

oralment i per escrit el 

significat de les dades, la 

situació plantejada, el procés 

seguit i les solucions 

obtingudes. 

CL, CMCT, AA, CSC 

- Utilització d'algoritmes de la 

suma, resta, multiplicació i 

divisió 

6. Operar amb els nombres 

tenint en compte la jerarquia 

de les operacions, aplicant les 

seves propietats, les 

estratègies personals i els 

diferents procediments que 

s'utilitzen segons la naturalesa 

del càlcul que s'ha de fer 

(algoritmes escrits, càlcul 

mental, tempteig, estimació, 

calculadora), emprant el més 

adient. 

6.1- Fa operacions de suma, 

resta, multiplicació i divisió. 

CMCT 

- Descomposició de nombres 8. Conèixer, utilitzar i 8.4- Descompon de forma CMCT 



 

 

naturals atenent al valor 

posicional de les xifres 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

additiva nombres menors d'un 

milió atenent al valor 

posicional de les xifres. 

8.2- Descompon de forma 

additiva nombres menors d'un 

milió atenent al valor 

posicional de les xifres. 

- Elaboració i ús d'estratègies 

de càlcul mental 

8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

8.12- Elabora i usa estratègies 

de càlcul mental 

CMCT, AA 

- Ús de la calculadora 8. Conèixer, utilitzar i 

automatitzar algoritmes 

estàndard de suma, resta, 

multiplicació i divisió amb 

diferents tipus de nombre, en 

8.14- Empra la calculadora i 

aplica les regles de 

funcionament per investigar i 

resoldre problemes 

CMCT, CD, AA 



 

 

comprovació dels resultats en 

contextos de resolució de 

problemes i en situacions de la 

vida quotidiana. 

- Aplicació de les operacions 

en la resolució de problemes 

9. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

procés aplicat per resoldre 

problemes. 

 

9.1- Resol problemes que 

impliquin domini dels 

continguts treballats. 

9.2- Reflexiona sobre el procés 

aplicat en la resolució de 

problemes. 

CL, CMCT, AA 

Bloc 3: MESURA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- El sistema monetari de la 7. Conèixer el valor i les 7.1- Coneix la funció, el valor i CL, CMCT 



 

 

Unió europea. Unitat principal 

euro. Valor de les diferents 

monedes i bitllets 

- Equivalències entre monedes 

i bitllets 

equivalències entre les 

diferents monedes i bitllets del 

sistema monetari de la Unió 

Europea. 

les equivalències entre les 

diferents monedes i bitllets del 

sistema monetari de la Unió 

Europea. 

- Múltiples i submúltiples de 

l'euro 

7. Conèixer el valor i les 

equivalències entre les 

diferents monedes i bitllets del 

sistema monetari de la Unió 

Europea. 

7.2- Calcula múltiples i 

submúltiples de l'euro 

CMCT 

Bloc 4: GEOMETRIA  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

– Resolució de problemes 

de la vida quotidiana 

 

 

 

7. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

7.1- Resol problemes 

geomètrics que impliquin la 

utilització dels continguts 

treballats. 

7.2- Reflexiona sobre el procés 

CL, CMCT, AA 



 

 

 

 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

procés aplicat per resoldre 

problemes. 

 

de resolució de problemes. 

Bloc 5: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Caràcter aleatori d'algunes 

experiències 

4. Observar i constatar que hi 

ha successos impossibles, 

successos que amb quasi tota 

seguretat es produeixen, o que 

es repeteixen, i que aquesta 

repetició és més o menys 

probable. 

4.1- Identifica situacions de 

caràcter aleatori 

CMCT 

- Iniciació intuïtiva al càlcul de 

la probabilitat d'un succés 

4. Observar i constatar que hi 

ha successos impossibles, 

successos que amb quasi tota 

seguretat es produeixen, o que 

4.2- Fa conjectures i 

estimacions sobre alguns jocs 

(monedes, daus, cartes, 

loteria...) 

CL, CMCT, AA, CSC 



 

 

es repeteixen, i que aquesta 

repetició és més o menys 

probable. 

- Resolució de problemes de la 

vida quotidiana 

5. Identificar i resoldre 

problemes de la vida 

quotidiana adequats al nivell, 

establir connexions entre la 

realitat i les matemàtiques, 

valorar la utilitat dels 

coneixements matemàtics 

adients i reflexionar sobre el 

procés aplicat per resoldre 

problemes. 

5.1- Resol problemes que 

impliquin la utilització dels 

continguts propis de 

l'estadística i la probabilitat. 

CL, CMCT, AA, CSC 

 

 

 

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

1. Agrupaments. 

Es tracta de dos grups estables de convivència 4t A (de 12 alumnes) i 4t B (de 11 alumnes). 

La distribució de l'alumnat dins les aules va variant depenent de les necessitats de cada activitat d'aprenentatge. 



 

 

2. L’espai. 

Aula de referència del grup 4t A. 

Aula de referència del grup 4t B 

 

3. Organització de les sessions. 

Els dos grups, 4t A i 4t B, disposam de 4 sessions setmanals de 60 minuts. 

 

3.1 Tipus d’activitats. 

• Activitats orals 

• Activitats individuals. 

• Activitats en parelles. 

• Activitats en petit i en gran grup. 

• Activitats amb suport gràfic. 

• Produccions gràfiques. 

• Petites investigacions. 

• Realització de proves objectives. 

• Jocs matemàtics. 



 

 

 

4. Materials i recursos didàctics. 

• Projector i ordinador de les aules. 

• Materials d'elaboració pròpia. 

• Internet. 

• Quadern d'activitats. 

• Chromebooks. 

• Materials i recursos diversos del centre. 

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 o priorització de determinades activitats i que s'adaptin als diferents ritmes i 

característiques de l'alumnat. 

• Fer adaptacions significatives en cas necessari. 

4t A: disposa de dues sessions setmanals amb suport ordinari. 

4t B: setmanalment té una hora de suport ordinari i una altra de suport amb l'ATE. 

 



 

 

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’utilitzen diferents recursos tecnològics per treballar continguts específics (taules i gràfics). 

• S'aprofita la tecnologia com element de motivació per practicar i entrenar diferents continguts treballats. 

• 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 tat de saber els coneixements previs dels alumnes. 

• L'avaluació del procés d'aprenentatge es basarà en les proves objectives (40%), el treball d'aula (40%) i l'actitud (20%). 

• 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. 

• Rúbriques. 



PROGRAMACIÓ D’AULA     ANY ACADÈMIC: 21-22    NIVELL: 4t 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 

 
- L’experiència de pecat en els 

relats de les religions antigues.  
- El perdó com a necessitat de 

l’ésser humà.  
 

 

 
1. Descobrir en els relats de les 

religions antigues l’experiència del 
pecat humà. 

2. Identificar la necessitat del perdó 
per a ser feliç.  
 

1.1. Localitza i descriu situacions de pecat descobertes en els 
relats de les religions antigues.  
1.2. Qualifica el tipus de pecat en situacions del seu entorn i 
les compara amb les que ha trobat en els relats de les 
religions antigues.  
2.1. Recorda i accepta situacions personals o socials que 

necessiten de perdó. 

BLOC TEMÀTIC 2: LA REVELACIÓ; DEU INTERVÉ EN LA HISTÒRIA. 

 
- El relat del pecat original: l’home 

vol suplantar Déu.  
- Déu està sempre disposat al 

perdó.  
- Infidelitat a la missió  

encomanada per Déu en la 
història de David.  

- David sent en la seva vida la 
necessitat de redempció.  

- Déu fidel promet un Messies.  
 

 
1. Identificar l’origen del pecat en 

alguns relats bíblics.  
2. Conèixer les característiques del 

perdó de Déu.  
3. Memoritzar moments de la història 

de David en els que abusa de la 
missió encomanada per Déu.  

4. Descobrir i valorar la raó per la qual 
David sent la necessitat de 
redempció.  

5. Aprendre i recordar històries 
bíbliques en les quals Déu promet el 
Messies.  

 
  1.1. Ubica en el relat les frases que     expressen la falta de 
col·laboració en la tasca de Déu i el rebuig de l’amistat amb Ell, 
i les aplica a situacions actuals.  
  1.2. Recorda i narra esdeveniments actuals en els que s’ha 
rebutjat l’amistat amb Déu.  
  2.1. Descobreix i enumera les característiques del perdó de 
Déu en alguns relats bíblics.  
  3.1. Identifica i descriu comportaments de la vida del rei 
David que s’oposen a la voluntat de Déu.  
  4.1. Compara l’actitud de David amb situacions personals en 
les que ha sentit la necessitat de ser perdonat.  
  4.2. Reconeix i expressa artísticament escenes de la història 
de David en les quals Déu el perdona. Mostra respecte per les 
intervencions dels seus companys.  
  5.1. Reconstrueix i memoritza escenes bíbliques on Déu fa la 
promesa del Messies.  



2n TRIMESTRE 

BLOC TEMÀTIC 3: JESUCRIST, COMPLIMENT DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES 

 
- El perdó de Déu: accions i 

paràboles de Jesús.  
- Amistat i preferència de Jesús pels 

més dèbils i necessitats.  
- Jesús compleix la voluntat del 

Pare: passió i mort de Jesús.  
 

 
1. Comprendre el significat d’algunes 

paràboles del perdó.  
2. Memoritzar algunes de les accions 

on Jesús concedeix el perdó.  
3. Reconèixer la iniciativa de Jesús pels 

més necessitats i els malalts.  
4. Comprendre i apreciar que, en la 

seva passió i mort, Jesús està 
complint la voluntat del Pare.  

1.1. Analitza, comenta i crea relats on actualitza les 
paràboles del fill pròdig i del fariseu i el publicà.  
2.1. Visualitza, en obres d’art, escenes de perdó i les explica.  
3.1. Cerca, subratlla i comenta trets de la preferència de 
Jesús pels més necessitats i els malalts, en els textos 
evangèlics.  
4.1. Seqüencia ordenadament escenes de la Història de la 
Passió i identifica les paraules de Jesús que expressen la 
seva relació amb el Pare.  
4.2. Distingeix i explica frases del relat de la pregària de 
l’Hort de les Oliveres que expressen l’obediència de Jesús al 
Pare.  

 

3r TRIMESTRE 

BLOC TEMÀTIC 4: PERMANÈNCIA DE JESUCRIST EN LA HISTÒRIA: L’ESGLÉSIA 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES 

- El sagrament de la reconciliació. 

- La celebració de l’eucaristia. 

- La quaresma: temps penitencial. 

 

1. Explicar que amb el sagrament de la 
Reconciliació Déu concedeix el 
perdó.  

2. Diferenciar signes i moments de la 
celebració eucarística.  

3. Conèixer trets de la Quaresma com 
a temps penitencial.  
 

1.1. Coneix i explica les condicions per acollir el perdó de 
Déu.  
1.2. Descriu els passos de la celebració del sagrament del 
Perdó.  
2.1. Vincula símbols, significats i moments en la celebració 
eucarística.  
3.1. Investiga i presenta amb diversos recursos obres i 

institucions de l’Església de caràcter penitencial 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓ D'AULA   ANY ACADÈMIC:  2021-2022  NIVELL: 4t 

MESTRA: Marta Gomila i Rita Pons 

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 

- El treball en equip i el treball 

cooperatiu 

- L'autonomia i la 

responsabilitat 

2. Desenvolupar el potencial 

propi, mantenint una motivació 

intrínseca i esforçant-se per 

assolir èxits individuals i 

compartits. 

2.1- Treballa en equip i valora 

l'esforç individual i col·lectiu 

per aconseguir objectius 

2.2- Explica raons per assumir 

les seves responsabilitats 

durant la col·laboració 

CL, CSC, AA 



 

 

5. Estructurar un pensament 

efectiu i independent i emprar 

les emocions de forma 

positiva. 

5.6-Expressa el seus 

sentiments, necessitats i drets 

alhora que respecta els dels 

altres en les activitats 

cooperatives 

 

- La valoració personal i el 

reconeixement dels èxits 

propis 

- L'autoestima i l'auto 

coneixement 

3. Adquirir capacitats per 

prendre decisions de forma 

independent, gestionant les 

dificultats per superar 

frustracions i sentiments 

negatius davant els problemes. 

3.3- Sap afrontar la incertesa, 

la por o el fracàs 

AA 

4. Crear una imatge positiva 

de si mateix i prendre 

decisions meditades i 

responsables, basades en un 

bon autoconcepte. 

4.3- Manifesta verbalment una 

visió positiva de les seves 

qualitats i limitacions 

 

- La resolució de conflictes 

- L'autocontrol en situacions de 

conflicte 

3. Adquirir capacitats per 

prendre decisions de forma 

independent, gestionant les 

dificultats per superar 

frustracions i sentiments 

3.1- Utilitza el pensament 

creatiu en l'anàlisi de 

problemes i plantejament de 

propostes d'actuació 

3.2- Proposa alternatives per a 

CL, AA, CSC, SIEE 



 

 

negatius davant els problemes. la resolució de problemes 

5. Estructurar un pensament 

efectiu i independent i emprar 

les emocions de forma 

positiva. 

5.4- 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 

 

- La presa de decisions 

responsables 

7. Proposar desafiaments i 

dur-los a terme mitjançant una 

presa de decisions personal, 

meditada i responsable, i 

desenvolupar un bon sentit del 

compromís respecte d'un 

mateix i dels altres. 

7.1- Sospesa les 

conseqüències de les seves 

accions 

7.3- Empra el pensament 

conseqüencial per prendre 

decisions ètiques 

7.4- Identifica avantatges i 

inconvenients d'una possible 

solució abans de prendre una 

decisió ètica 

CL, 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... 

- L'expressió dels sentiments 

 

1. Expressar opinions, 

sentiments i emocions utilitzant 

coordinadament el llenguatge 

verbal i el 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 

1.3- Utilitza la comunicació 

verbal en relació a la no verbal 

en exposicions orals i debats 

1.4- Exposa respectuosament 

els seus arguments 

CL, AA, CSC 

- L'empatia amb l'entorn 2. Utilitzar habilitats d'escolta i 2.1- Escolta exposicions orals i CL, CSC 



 

 

el pensament de perspectiva 

(empatia). 

entén la comunicació des del 

punt de vista del qui parla 

- 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. 

2.4- Col·labora en projectes en 

grup, demostra interès per les 

altres persones i ajuda a fer 

que segueixin motivades per 

expressar-se 

CL, CSC 

- El llenguatge positiu 3. Emprar l'assertivitat. 3.3- Utilitza el llenguatge 

positiu 

CL, CSC 

- L'autoafirmació respectuosa 3. Emprar l'assertivitat. 3.4- S'auto-afirma amb 

respecte 

CL, CSC 

- La tolerància 

- Les diferències entre 

persones 

- El respecte a les diferents 

formes de pensar 

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 

7.4- Comprèn i aprecia 

 CSC 



 

 

positivament les diferències 

culturals 

 

3R TRIMESTRE  

Bloc 3: LA CONVIVÈNCIA I ELS VALORS SOCIALS  

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARDS 

D'APRENENTATGE 

AVALUABLES 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Normes bàsiques per a la convivència a l'escola. Les normes de classe  

- Drets i deures dels alumnes a 

l'escola 

7. Crear un sistema propi de 

valors, assumir els drets i 

deures de l'alumne, fer judicis 

morals de situacions escolars i 

resoldre dilemes morals en 

supòsits pràctics. 

7.1- Coneix els drets i deures 

de l'alumne 

7.2- Fa judicis morals de 

situacions escolars 

CL, CSC 

- Les tecnologies de la comunicació i la informació  

- Influència de la publicitat en 

el consum 

25. Analitzar críticament la 

influència de la publicitat sobre 

el consum utilitzant les 

25.1- Analitza informació digital 

per cercar les raons per les 

quals les persones senten la 

CL, CSC, SIEE 



 

 

tecnologies de la informació i 

la comunicació. 

necessitat de consumir en 

veure un anunci publicitari 

25.2- Reflexiona sobre la 

influència de la publicitat i 

expressa les seves 

conclusions mitjançant treballs 

creatius 

- El consum responsable 25. Analitzar críticament la 

influència de la publicitat sobre 

el consum utilitzant les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació. 

25.3- Fa exposicions en què 

enjudicia críticament hàbits de 

consum innecessari 

CL, CSC 

- L'educació vial  

- Els tipus de senyals de trànsit 

- Les normes de circulació dels 

vianants, dels ciclistes. 

26. Valorar les normes de 

seguretat viària i analitzar les 

causes i les conseqüències 

dels accidents de trànsit. 

26.1- Col·labora en 

campanyes escolars sobre la 

importància del respecte de les 

normes d'educació vial 

CL, CSC 

- La prevenció d'accidents de 

trànsit 

26. Valorar les normes de 

seguretat viària i analitzar les 

causes i les conseqüències 

26.2- Investiga sobre les 

principals causes dels 

accidents de trànsit amb 

l'ajuda de les tecnologies de la 

CL, CD, CSC 



 

 

dels accidents de trànsit. informació i la comunicació 

27. Investigar sobre la 

prevenció d'accidents de 

trànsit i generar iniciatives i 

alternatives personals. 

27.3- Reflexiona sobre la 

manera què es podrien haver 

evitat accidents de trànsit i 

exposa les seves conclusions 

27.4- Explica les principals 

mesures que es podrien 

adoptar per prevenir accidents 

de trànsit 

 

 

* ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 

1. Agrupaments. 

 

Es tracta d'un grup format per tres alumnes de 4t A i 8 de 4t B i 4t B (de 11 alumnes). 

La distribució de l'alumnat dins l'aula respon al grup al que pertanyen, tenint en compte la distància de seguretat en tot moment. 

2. L’espai. 

Aula de 4t A. 

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. 

 

• Projector i 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 de n'Anna Carpena). 

• Jocs comprats (puzzles,...) o d'elaboració pròpia. 

 

5. Mesures de reforç i suport. 

El fet de ser dues mestres dins l'aula ens permet atendre tota la diversitat d'alumnat. 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. 

 

 

 

 


