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ADEQUACIÓ   DE   LES   PROGRAMACIONS   .  
TERCER   TRIMESTRE   

CURS   I   ETAPA:   1r   Educació   primària  
 

ASPECTES   GENERALS  
 
La  situació  d’emergència  sanitària  provocada  per  la  COVID-19  arreu  del           
món  ha  obligat  els  governs  a  prendre  diverses  mesures  per  a  respondre  a              
aquesta  situació.  A  partir  del  13  de  març  s’estableix  la  interrupció  de  les              
activitats  lectives  presencials  en  els  centres  educatius  a  totes  les  etapes  i             
nivells  educatius.  El  14  de  març  es  va  declarar  l’estat  d’alarma,  que  s’ha              
anat   prorrogant   fins   al   moment   actual.  
 
Per  aquest  motiu,  atesa  la  situació  d’excepcionalitat  derivada  de  la           
pandèmia,  s’ha  fet  necessari adaptar  la  programació  i  l’avaluació  de           
l’aprenentatge  dels  alumnes  del  segon  cicle  de  l’educació  infantil  i  de            
l’educació   primària.  
 
La   nova    normativa ,   afegida   a   la   normativa   anterior   és   la   següent:   

 
“Orden  EFP/365/2020,  de  22  de  abril,  por  la  que  se  establecen  el             
marco  y  las  directrices  de  actuación  para  el  tercer  trimestre  del            
curso  2019-20  y  el  inicio  del  curso  2010-2021,  ante  la  situación  de             
crisis  ocasionada  por  el  COVID-19”  BOE,  núm.  114,  viernes  24  de            
abril   2020  

    
Resolució  del  conseller  d’Educació,  Universitat  i  Recerca  de  16          
d’abril  de  2020  per  la  qual  s’aproven  amb  caràcter  extraordinari  les            
instruccions  complementàries,  a  causa  de  l’epidèmia  de  la  COVID          
19,  per  avaluar  l’aprenentatge  dels  alumnes  del  segon  cicle          
d’educació  infantil  i  de  l’educació  primària  a  les  Illes  Balears  per  al             
curs   2019-2020.   BOIB,   18   d’abril   del   2020.  
 

A  més,  hem  tingut  en  compte  les  instruccions  i  orientacions  que  ens  ha              
donat  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitat  de  les  Illes  Balears  sobre            
l’atenció  educativa  i  tutorització  en  el  període  de  suspensió  de  l’activitat            
lectiva   presencial.   
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El  nostre  centre  va  adoptar  a  principis  del  curs  2019-20  un sistema  de              
comunicació  amb  les  famílies  a  través  de  la  plataforma  Educamos,  hem            
cedit  un  correu  corporatiu  gmail  (a  cada  pare  i  mare,  i  a  cada  alumne/a  a                
partir  de  5è  d’Educació  Primària)  i  el  Gestib  per  a  l’entrega  dels  butlletins              
de  notes.  Les  línies  telefòniques  segueixen  actives  i  estam  disponibles  per            
a   aclarir   qualsevol   dubte   durant   l’horari   habitual.   

 
El  professorat  del  centre,  està  impartint  classes  en la  modalitat  no            
presencial a  totes  les  etapes  educatives,  procurant  mantenir  la  motivació           
i  el  contacte  amb  l’alumnat.  Està  fent  un  seguiment  als  alumnes  i  a  les               
famílies  de  forma  molt  personalitzada.  Estam  en  un  període          
d’escolarització,  i  per  tant,  esperam  una  resposta  i  una  presència  tant  de             
l’alumnat  com  de  les  famílies.  Tenim  en  compte  les  circumstàncies  de            
cada  família  i  de  cada  alumne/a  i  per  això  hem  adoptat  una  actitud              
flexible  tant  en  l’elaboració  de  les  tasques  com  als  criteris  d’avaluació            
d’aquest   trimestre   no   presencial.   
 
De  la  mateixa  manera,  el  seguiment  dels  a lumnes  amb  necessitats           
específiques de  suport  educatiu  requereix  d’una  especial  atenció,  i  per           
tant  es  fa  necessari  potenciar  la  coordinació  i  l’assessorament  de  totes  les             
persones  que  treballen  amb  aquest  alumnat  i  amb  les  famílies.  Per  a             
l’adequada  organització  d’aquest  seguiment  duem  a  terme  les  respectives          
revisions  en  les  adaptacions  ja  dutes  a  terme  a  principi  de  curs,  en  el               
seus   respectius   DIAC.   
 
Per  a  tots  els  alumnes  prioritzam  els  aspectes  més essencials  del            
currículum  i  el  treball  per  competències.  Afrontam  aquest  període  com           
una  oportunitat  per  a  treballar  d’una  manera  més  competencial  que  ens            
serà  molt  útil  per  a  aprenentatges  del  futur.  Per  tant,  dins  la  situació              
crítica  que  estam  vivint  podem  aprendre  coses  positives  que  segurament           
mai   haguéssim   aprés.  
 
L’avaluació  serà  contínua  i  tindrà  un  caràcter  formatiu.  S’adoptaran          
diverses  modalitats  d’avaluació,  autoavaluació,  coavaluació  i  es  podran         
realitzar   proves   en   línia   als   cursos   superiors.   

Amb  referència  a la  promoció  a  Educació  Primària,  l’equip  docent  ha            
d’adoptar  de  manera  col·legiada  les  decisions  que  resultin  més  favorables           
per  als  alumnes.  En  el  nostre  centre,  sempre  ha  estat  un  fet  excepcional              
S’ha  d’adoptar  quan  de  manera  justificada  i  objectiva,  es  consideri  que  és             
la  més  beneficiosa  per  a  l’alumne  d’entre  totes  les  alternatives  que  es             
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puguin  plantejar  i  s’ha  de  tenir  en  compte  les  circumstàncies  actuals,  que             
no  poden  perjudicar  els  alumnes.  S’ha  d’informat  a  les  famílies  d’aquesta            
possibilitat,  en  concloure  la  segona  avaluació,  a  la  vegada  de  les  mesures             
de   suport   educatiu   preses.   

A  la  memòria  de  final  de  curs  especificarem  els  aspectes  del  currículum  no              
treballats,  que  tindrem  presents  en  planificar  el  curs  2020-21.  El  curs            
vinent  es  planteja  també  com  a  excepcional,  donat  que  haurem  de  tenir             
en   compte   les   carències   educatives   d’aquest   tercer   trimestre.   
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Àrea:   Ciències   Naturals  

1.Objectius  
- Conèixer  el  funcionament  vital  del  cos  humà  a  través  dels  òrgans  de             

relació:   els   sentits.  
- Participar  en  el  treball  d’investigació  i  recerca  d’informació  dels          

aspectes   més   rellevants   del   tema.  
- Utilitzar  diverses  fonts  d’informació  com  a  mitjà  d’enriquiment  i          

aprofundiment.   
- Comunicar  de  forma  oral  i  escrita  els  resultats  obtinguts  després  de            

realitzar   la   investigació.  

2.Competències   bàsiques   
 
a)   Comunicació   lingüística.   
b)   Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en   ciència   i  
tecnologia.   
c)   Competència   digital.   
d)   Aprendre   a   aprendre.   
e)Coneixement   i   interacció   amb   el   món   físic.  

3.   Continguts  
- Funcions  vitals  de  l’ésser  humà:  els  òrgans  dels  sentits  com  a            

òrgans   de   relació.  
- Utilització  de  les  TIC  i  altres  fonts  com  llibres  i  materials            

propis   per   cercar   i   seleccionar   informació.  
- Adopció  d'hàbits  de  vida  saludables  per  evitar  malalties  i          

accidents.  
 

4.   Metodologia   
Degut  a  la  situació  en  que  ens  trobam,  els  ABP  que  duem  a  terme               
fins  al  moment,  s’han  d’adequar  i  no  es  podran  dur  a  terme  tal  com               
hi   estam   avesats.   
Cada  setmana  es  proposaran  diversos  vídeos  i  planes  web  on  poden            
cercar  informació  referent  a  un  dels  sentits  del  cos  humà.  Es            
proposarà  també  una  activitat  més  experiencial  que  puguin  dur  a           
terme  a  casa  sense  dificultats  i  on  puguin  posar  en  pràctica  part  del              
que  han  après.  Amb  tot  això,  hauran  de  cumplimentar  un  full            
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d’apunts  amb  els  resultats  obtinguts  i  donar-li  retorn  perquè  jo  ho            
pugui   supervitzar.  
Al  finalitzar  la  recerca  de  informació  i  per  donar  tancament  al            
projecte,  cada  infant  realitzarà  un  petit  enregistrament  on  exposa,          
de  manera  oral,  els  aprenentatges  realitzats  durant  les  diverses          
setmanes.  

5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Entrega   de   feines   (actitud,   feedback,  
correcció…)  

50%  

Realització   de   l’exposició   final  30%  

Presentació   i   qualitat   de   les   feines  20%  

Qualificació   Total   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i  segona                
avaluació.   
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6.   Recuperació   i   promoció:  
 
No  hi  ha  cap  alumne  amb  aquestes  característiques,  segueixen  bé  el            
procés  d’aprenentatge.  Tots  i  totes  assoleixen  els  diferents  continguts          
respectant   el   seu   ritme   propi   d’aprenentatge.   
Es  fan  les  adaptacions  No  Significatives  adients  als  alumnes  que  així  ho             
necessiten.  

 

  



/

 

Àrea:   Ciències   Socials  

1.Objectius  
 

- Conèixer   els   diferents   elements   del   barri   on   vivim.  
- Conèixer   les   normes   viàries   i   els   senyals   de   trànsit.  
- Saber   distingir   els   elements   i   característiques   d’una   localitat.  
- Conèixer   diferents   professions   del   món   rural   i   urbà.  
- Conèixer   els   diferents   mitjans   de   transport   i   la   seva   classificació.  
- Saber   què   són   els   mitjans   de   comunicació.  

 

2.Competències   bàsiques   
 
a)   Comunicació   lingüística.   
b)   Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en   ciència   i  
tecnologia.   
c)   Competència   digital.   
d)   Aprendre   a   aprendre.   
e)Coneixement   i   interacció   amb   el   món   físic.  

3.   Continguts  
 

- Les   professions.  
- Elements   del   carrer,   tipus   de   carrer.  
- Concepte   de   barri.  
- Normes   viàries   bàsiques.  
- La   localitat:   el   poble   i   la   ciutat.  
- Els   mitjans   de   transport,   individuals   i   col·lectius.  
- Els   mitjans   de   comunicació.  

4.   Metodologia   
 
Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una          
manera  competencial  però  també  treballaran  amb  el  llibre  de  text           
(obert  i  flexible)  acompanyant  els  aprenentatges  amb  vídeos  i          
diferents   enllaços   educatius   que   els   puguin   ajudar.  
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Cada  setmana  tenen  dues  propostes  a  resoldre.  Estic  disponible  a           
diari  per  resoldre  els  dubtes.  Quan  fan  la  feina  la  retornen  per             
corregir-la   i   fer   el   feedback.  

5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Entrega   de   feines   (actitud,   feedback,  
correcció…)  

50%  

Realització   de   l’exposició   final  30%  

Presentació   i   qualitat   de   les   feines  20%  

  

Qualificació   Total   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i  segona                
avaluació.   

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
No  hi  ha  cap  alumne  amb  aquestes  característiques,  segueixen  bé  el            



/

 

procés  d’aprenentatge.  Tots  i  totes  assoleixen  els  diferents  continguts          
respectant   el   seu   ritme   propi   d’aprenentatge.   
Es  fan  les  adaptacions  No  Significatives  adients  als  alumnes  que  així  ho             
necessiten.  

Àrea:   Música  
 

1.Objectius  
 

Conèixer,  valorar,  gaudir  i  respectar  les  diferents  manifestacions         
artístiques  del  patrimoni  cultural  propi  de  les  Illes  Balears  i  d’altres            
indrets   del   món.  
 
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.  
 
Mantenir  una  actitud  activa  i  positiva  que  estimuli  la  percepció,  la            
imaginació,  la  indagació  i  la  sensibilitat  i  que  permeti  forjar  un  gust             
propi.  

 

Competències   bàsiques   
● L’àrea  contribueix  al  desenvolupament  de  la  competència  de         

consciència  i  expressions  culturals  directament  en  tots  els  aspectes  que           
la   configuren.  

 
● Al  desenvolupament  de  la  competència  de  sentit  d’iniciativa  i  esperit           

emprenedor  hi  contribueix  mitjançant  l’exploració,  la  planificació  prèvia,         
la   demanda   d’un   esforç   per   assolir   resultats   originals.  

 
● Al  desenvolupament  de  les  competències  socials  i  cíviques  hi          

contribueix  exigint  cooperació,  assumpció  de  responsabilitats,       
seguiment  de  normes  i  instruccions,  cura  i  conservació  de  materials  i            
instruments,  aplicació  de  tècniques  concretes  i  utilització  d’espais  de          
manera   apropiada.  
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● Al  desenvolupament  de  la  competència  matemàtica  i  competències         
bàsiques  en  ciència  i  tecnologia  hi  contribueix  amb  l’apreciació  de           
l’entorn  mitjançant  el  treball  perceptiu  amb  sons,  formes,  colors,  línies,           
textures,  llum  o  moviment  presents  en  els  espais  naturals  i  en  les  obres              
i   realitzacions   humanes.   

 
● Al  desenvolupament  de  la  competència  d’aprendre  a  aprendre  hi          

contribueix   en   la   mesura   que   s’afavoreix   la   reflexió.  
 
● Al  desenvolupament  de  la  competència  lingüística  hi  contribueix         

mitjançant   la   riquesa   dels   intercanvis   comunicatius   que   es   generen.  
 
● Al  desenvolupament  de  la  competència  digital  hi  contribueix  mitjançant          

l’ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  com  a  eina  per               
mostrar   processos   relacionats   amb   la   música.  

 

3.   Continguts  
➢ La   Pulsació.  

➢ Els   instruments   de   Percussió.  

➢ La   negra   i   el   seu   silenci.  

➢ So   agut   i   greu.  

➢ Cançons.  

 

4.   Metodologia   
 

A  través  de  quines  activitats  treballarem  els  objectius  i  les  competències            
bàsiques?  

 
A   través   de   les   tasques   que   cada   setmana   treballen   a   casa.  
 

Com   és   la   seqüència   d’una   classe?  

Cada  setmana  es  seleccionen  els  continguts  i  activitats         
programades   i   es   fan   arribar   als   alumnes   a   través   del   tutor.   
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Com   ens   comunicam   amb   les   famílies   i   alumnes.  
 
Mitjançant   correus   electrònics  
 

Com   és   el   feedback   que   donam?  
 
Mitjançant   correu   electrònic.  
 

Quin   material   utilitzarem?   

Ordinador,    Pàgina   aula   virtual   de   Música.  
 

5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Seguiment   de   les   feines   a   través   del   correu  
electrònic.  

25%  

Entrega   de   tasques   dins   el   termini   establert.  25%  

Presentació   i   qualitat   de   les   tasques.  50%  

Qualificació   Total   
 
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   
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La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i               
segona   avaluació.   

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
EP:  En  principi  no  hi  ha  cap  alumne  amb  necessitats  de  recuperació.             
Assoleixen   els   diferents   continguts.  
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Àrea:   Educació   Plàstica  

1.Objectius  
- Viure   amb   les   diferents   produccions   artístiques   i   gaudir-ne.  
- Conèixer,  valorar,  gaudir  i  respectar  les  diferents  manifestacions         

artístiques   del   món.  
- Explorar  i  conèixer  materials  diversos  dins  les  possibilitats  de  cada           

família.  
- Mantenir  una  actitud  activa  i  positiva  que  estimuli  la  percepció,           

imaginació   i   sensibilitat   artístiques.  
- Fer   diferents   produccions   artístiques.  

2.Competències   bàsiques   
 
Comunicació   lingüística.   
Competència   digital.   
Aprendre   a   aprendre.   
Competència   artística   i   cultural  
 

3.   Continguts  
-Creació  d’obres  senzilles  amb  tècniques  mixtes  segons  un  procés          
planificat.   
-Gaudiment  d’algunes  de  les  obres  més  representatives  dels  artistes          
més   destacats   del   món   (pintors,   escultors,   fotògrafs…).  
-   Elaboració   de   composicions   plàstiques.  

4.   Metodologia   
Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una          
manera  competencial,  però  també  treballaran  amb  fitxes  i  diferents          
materials  (reciclats  i  que  tinguin  per  casa)  acompanyant  els          
aprenentatges  amb  vídeos  i  diferents  enllaços  educatius  que  els          
puguin   ajudar.  
Cada  setmana  tenen  una  proposta  a  resoldre.  Estic  disponible  a           
diari  per  resoldre  els  dubtes.  Quan  fan  la  feina  la  retornen  per             
corregir-la   i   fer   el   feedback.  
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5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Presentació   i   qualitat   de   les   tasques.  50%  

Entrega   de   tasques   dins   el   termini   establert.  25%  

Presentació   i   qualitat   de   les   tasques.  25%  

  

Qualificació   Total   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i  segona                
avaluació.   

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
No  hi  ha  cap  alumne  amb  aquestes  característiques,  segueixen  bé  el            
procés  d’aprenentatge.  Tots  i  totes  assoleixen  els  diferents  continguts          
respectant   el   seu   ritme   propi   d’aprenentatge.   
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Àrea:   Educació   Física  

1.Objectius  
1)  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.  

 
2)  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.  
 
3)  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.  
 
4)  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.  

 

2.Competències   bàsiques   
L’educació  física  ajuda  a  adquirir  els  aprenentatges  essencials,  bàsics,          
entesos  en  forma  competencial,  mitjançant  el  propi  cos  i  la  percepció  de             
l’entorn,  l’acceptació  de  normes,  d’un  mateix  i  d’altres  persones,  la           
comunicació   verbal   i   no   verbal...   
a)  Comunicació  lingüística.Mitjançant  la  comunicació  escrita  i  oral  amb  els           
alumnes.   
b)  Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i          
tecnologia,  mitjançant  la  percepció  de  l’espai  i  del  temps  a  l’hora  de  fer              
les   activitats.   
c)  Competència  digital,  mitjançant  l’us  de  les  TIC  per  desenvolupar  les            
activitats.  
d)  Aprendre  a  aprendre,  mitjançant  interiorització  del  seu  esquema          
corporal.   

3.   Continguts  
- Realització  de  tasques  de  coordinació  dinàmica  general  i         

segmentària.  



/

 

- Adequació   de   la   postura   a   les   diferents   situacions   motrius.  
- Experimentació  de  situacions  d’equilibri  i  desequilibri  estàtic  i         

dinàmic  amb  objectes  i  sense  objectes,  modificant  els  punts  de           
suport   i   la   posició   del   centre   de   gravetat.  

- Resolució   de   problemes   motors   senzills.  
- Participació  en  activitats  motrius  diverses,  reconeixent,  acceptant  i         

respectant   les   diferències   individuals   quant   a   habilitat.  
- Experimentació   de   tasques   ludicomotrius   amb   base   musical.  
- Valoració  del  joc  com  a  mitjà  de  plaer  i  de  relació,  i  valoració  de  l’ús                

del  temps  de  lleure  i  de  l’esforç  en  els  jocs  i  en  les  activitats               
esportives.  

4.   Metodologia   
La  comunicació  amb  els  alumnes  es  realitza  mitjançant  la  plataforma           
Educamos.  Els  pares  em  retornen  les  activitats  mitjançant  correu          
electrònic   i   reben   un   feedback   immediat.  

 
Se’ls  proposen  activitats  interactives  d’Educació  Física  per  realitzar         
diferents   exercicis   (balls,   reptes,   moviment   específic,   ...)  
 
El  material  que  utilitzam  és  algun  dispositiu  amb  connexió  a  internet  i             
aplicacions  informàtiques  d’educació  física.  En  alguns  casos  es  pot          
requerir   material   específic.  

5.   Avaluació.  
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a  que                
l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Seguiment   de   les   feines   a   través   del   correu  
electrònic.  

25%  

Entrega   de   tasques   dins   el   termini   establert.  25%  

Presentació   i   qualitat   de   les   tasques.  50%  

Qualificació   Total   
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 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i  segona                
avaluació.   

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
EP:   No   hi   ha   cap   alumne   amb   necessitats   de   recuperació.   
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Àrea:   L.   Castellana  

1.Objectius  
 
- Narrar   situacions   i   descriure   persones,   animals,   objectes   o   llocs.  
- Llegir   i   comprendre   discursos   orals   i   escrits   que   es   presenten.  
- Utilitzar  els  coneixements  sobre  la  llengua  per  expressar-se  per          
escrit  amb  correcció  complint  els  aspectes  normatius  treballats         
anteriorment,   la   cal·ligrafia,   l’ordre   i   la   netedat.  
- Comprendre  textos  literaris  de  gèneres  diversos  adequats  quant  a          
temàtica   i   edat.  
- Ampliar   el   vocabulari.  

2.Competències   bàsiques   
 
a)   Comunicació   lingüística.   
b)   Competència   digital.   
c)   Aprendre   a   aprendre.   
d)Competències   cíviques  

3.   Continguts  
- Interès  per  expressar-se  correctament  amb  la  llengua,  utilitzant  el          

vocabulari   treballat   de   manera   organitzada   i   coherent.  
- Comprensió  i  interiorització  de  la  relació  entre  llengua  oral  i  llengua            

escrita.  La  lectura  com  a  instrument  d’aprenentatge.  Consciència         
fonològica.  

- Utilització  d’estratègies  senzilles  per  analitzar  i  comprendre  el         
contingut   del   text.  

- Comprensió  d’informació  bàsica  en  diferents  tipus  de  text:  cartells,          
anuncis,  contes,  descripcions,  notícies,  felicitacions,  instruccions,       
poemes,   etc.  

- Descripcions   d’animals,   objectes,   coses   i   llocs.  
- Lectura  de  textos  presentats  en  qualsevol  suport,  fomentant-ne         

l’interès   i   el   gust.  
- Ús   d’estratègies   bàsiques   de   producció   de   frases   i   textos   senzills.   
- Escolta  i  reproducció  de  textos  i  jocs  lingüístics  o  de  tradició  oral  de              

la   literatura   de   les   Illes   Balears.  
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4.   Metodologia   
 

Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una  manera           
competencial  seguint  el  llibre  de  text  i  altres  tasques  més  competencials            
acompanyant  els  aprenentatges  de  vídeos,  àudios  i  diferents  enllaços          
educatius   que   els   puguin   ajudar.  

 
Cada  setmana  tenen  dues  o  tres  propostes  diferents  que  han  de  resoldre,             
així  com  taques  d’ampliació  per  aquells/es  que  vulguin.  Estic  disponible  a            
diari   per   respondre   possibles   necessitats   que   els   sorgeixin.   
Quan  han  realitzat  la  tasca,  la  retornen  perquè  la  pugui  corregir  i             
realitzar-lis   en   feedback.  

5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Entrega   de   feines   (actitud,   feedback,  
correcció…)  

50%  

Presentació   i   qualitat   de   les   feines  30%  

Esforç  20%  

Qualificació   Total   
 
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   
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La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i  segona                
avaluació.   

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
No  hi  ha  cap  alumne  amb  aquestes  característiques,  segueixen  bé  el            
procés  d’aprenentatge.  Tots  i  totes  assoleixen  els  diferents  continguts          
respectant   el   seu   ritme   propi   d’aprenentatge.   
Es  fan  les  adaptacions  No  Significatives  adients  als  alumnes  que  així  ho             
necessiten.  
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CURS   I   ETAPA:   1r   Educació   primària  

Àrea:   Ll.   Catalana  

1.Objectius  
 
- Narrar   situacions   i   descriure   persones,   animals,   objectes   o   llocs.  
- Llegir   i   comprendre   discursos   orals   i   escrits   que   es   presenten.  
- Utilitzar  els  coneixements  sobre  la  llengua  per  expressar-se  per          
escrit  amb  correcció  complint  els  aspectes  normatius  treballats         
anteriorment,   la   cal·ligrafia,   l’ordre   i   la   netedat.  
- Comprendre  textos  literaris  de  gèneres  diversos  adequats  quant  a          
temàtica   i   edat.  
- Ampliar   el   vocabulari.  

2.Competències   bàsiques   
 
a)   Comunicació   lingüística.   
b)   Competència   digital.   
c)   Aprendre   a   aprendre.   
d)   Competències   cíviques  

3.   Continguts  
- Interès  per  expressar-se  correctament  amb  la  llengua,  utilitzant  el          

vocabulari   treballat   de   manera   organitzada   i   coherent.  
- Comprensió  i  interiorització  de  la  relació  entre  llengua  oral  i  llengua            

escrita.  La  lectura  com  a  instrument  d’aprenentatge.  Consciència         
fonològica.  

- Utilització  d’estratègies  senzilles  per  analitzar  i  comprendre  el         
contingut   del   text.  

- Comprensió  d’informació  bàsica  en  diferents  tipus  de  text:  cartells,          
anuncis,  contes,  descripcions,  notícies,  felicitacions,  instruccions,       
poemes,   etc.  

- Descripcions   d’animals,   objectes,   coses   i   llocs.  
- Lectura  de  textos  presentats  en  qualsevol  suport,  fomentant-ne         

l’interès   i   el   gust.  
- Ús   d’estratègies   bàsiques   de   producció   de   frases   i   textos   senzills.   



/

 

- Escolta  i  reproducció  de  textos  i  jocs  lingüístics  o  de  tradició  oral  de              
la   literatura   de   les   Illes   Balears.  

 

4.   Metodologia   
 

Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una  manera           
competencial  seguint  el  llibre  de  text  i  altres  tasques  més  competencials            
acompanyant  els  aprenentatges  de  vídeos,  àudios  i  diferents  enllaços          
educatius   que   els   puguin   ajudar.  

 
Cada  setmana  tenen  dues  o  tres  propostes  diferents  que  han  de  resoldre,             
així  com  taques  d’ampliació  per  aquells/es  que  vulguin.  Estic  disponible  a            
diari   per   respondre   possibles   necessitats   que   els   sorgeixin.   
Quan  han  realitzat  la  tasca,  la  retornen  perquè  la  pugui  corregir  i             
realitzar-lis   en   feedback.  
 

5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Entrega   de   feines   (actitud,   feedback,  
correcció…)  

50%  

Presentació   i   qualitat   de   les   feines  30%  

Esforç  20%  

Qualificació   Total   
 
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  



/

 

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i  segona                
avaluació.   

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
No  hi  ha  cap  alumne  amb  aquestes  característiques,  segueixen  bé  el            
procés  d’aprenentatge.  Tots  i  totes  assoleixen  els  diferents  continguts          
respectant   el   seu   ritme   propi   d’aprenentatge.   
Es  fan  les  adaptacions  No  Significatives  adients  als  alumnes  que  així  ho             
necessiten.  
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Àrea:   MATEMÀTIQUES  

1.Objectius  
 

- Escriure   correctament   els   nombres   fins   a   dues   xifres.  
- Comparar   els   nombres   seguint   el   seu   ordre   natural.  
- Conèixer   i   utilitzar   algoritmes   de   la   suma   i   la   resta.  
- Descomposar   els   nombres   en   unitats   i   desenes.  
- Fer   operacions   emprant   el   càlcul   mental.  
- Conèixer   i   utilitzar   les   unitats   de   mesura   més   usuals.  
- Conèixer   les   unitats   de   mesura   del   temps.  
- Conèixer   el   valor   de   les   monedes.  
- Identificar   i   representar   figures   geomètriques.   

2.Competències   bàsiques   
 
a)   Comunicació   lingüística.   
b)  Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i          
tecnologia.   
c)   Competència   digital.   
d)   Aprendre   a   aprendre.   

3.   Continguts  
 
-  Grafia  i  direccionalitat  de  les  xifres.  Nom  i  escriptura  correcta  dels             
nombres   fins   a   dues   xifres.  
-   L’ordre   numèric.   Comparació   de   nombres.  
-   Equivalències   dins   el   sistema   decimal:   unitats   i   desenes.  
-   Operacions   amb   nombres   naturals:   addició   i   substracció.  
-   Construcció   de   sèries.  
-   Aplicació   de   les   operacions   a   la   resolució   de   problemes.   
-   Unitats   del   sistema   mètric   de   longitud,   capacitat   i   massa.  
-   Mesura   del   temps:   rellotges   i   calendari.  
-   Valor   de   les   diferents   monedes.   
-   Figures   geomètriques.  
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4.   Metodologia   
 

Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una  manera           
competencial  seguint  el  llibre  de  text  que  és  obert  i  flexible  i  altres              
tasques  més  competencials  i  acompanyant  els  aprenentatges  de  vídeos,          
àudios   i   diferents   enllaços   educatius   que   els   puguin   ajudar.  

 
Cada  setmana  tenen  dues  o  tres  propostes  diferents  que  han  de  resoldre.             
Estic  disponible  a  diari  per  respondre  possibles  necessitats  que  els           
sorgeixin.   
Quan  han  realitzat  la  tasca,  la  retornen  perquè  la  pugui  corregir  i             
realitzar-lis   en   feedback.  
 
 

5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregularse.   
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Entrega   de   feines   (actitud,   feedback,   la  
correció…)  

50%  

Presentació   i   qualitat   de   les   feines  30%  

Esforç  20%  

  

Qualificació   Total   
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 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 

No  hi  ha  cap  alumne  amb  aquestes  característiques,  segueixen  bé  el            
procés  d’aprenentatge.  Tots  i  totes  assoleixen  els  diferents  continguts          
respectant   el   seu   ritme   propi   d’aprenentatge.   
Es  fan  les  adaptacions  No  Significatives  adients  als  alumnes  que  així  ho             
necessiten.  
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Àrea:   Religió   Catòlica  

1.Objectius  
-  Identificar  i  valorar  la  creació  com  a  acte  d’amor  de  Déu  a              
l’home.  
-   Reconèixer   que   els   cristians   formem   una   família.  
 

2.Competències   bàsiques   
 
a)   Comunicació   lingüística.   
b)   Competència   digital.   
c)   Aprendre   a   aprendre.   
d)Competències   socials   i   cíviques  

3.   Continguts  
- L’Església,   família   de   Jesús.  
- La   creació   com   a   regal   de   Déu.  
- L’home,   obra   mestra   de   la   creació.  

 

4.   Metodologia   
 

Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una  manera           
competencial  acompanyant  els  aprenentatges  de  vídeos,  àudios  i  diferents          
enllaços   educatius   que   els   puguin   ajudar.  

 
Es  faran  propostes  diferents  que  han  de  resoldre  i  retornar.  Estic            
disponible   a   diari   per   respondre   possibles   necessitats   que   els   sorgeixin.   
Quan  han  realitzat  la  tasca,  la  retornen  perquè  la  pugui  corregir  i             
realitzar-lis   en   feedback.  

5.   Avaluació.  
 
L'avaluació  ha  de  ser formativa,  ha  de  servir  per  a  millorar  i  per  a               

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
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EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Entrega   de   feines   (actitud,   feedback,  
correcció…)  

50%  

Presentació   i   qualitat   de   les   feines  30%  

Esforç  20%  

Qualificació   Total   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  pot  ser  menor  que  la  mitjana  de  la  primera  i  segona                
avaluació.   

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
No  hi  ha  cap  alumne  amb  aquestes  característiques,  segueixen  bé  el            
procés  d’aprenentatge.  Tots  i  totes  assoleixen  els  diferents  continguts          
respectant   el   seu   ritme   propi   d’aprenentatge.   
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