
 

ADEQUACIÓ   DE   LES   PROGRAMACIONS   .  
TERCER   TRIMESTRE   

 

CURS   I   ETAPA:   3r   d’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.   



 

 
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             



 

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.   

 

 

  



 

Àrea:   Ciències   Naturals  
 

1.Objectius:  
 

● Iniciar  l’activitat  científica,  utilitzant  les  diferents  fonts  d’informació         
(directes,  textos…),  fent  ús  de  les  noves  tecnologies  per  seleccionar           
informació,  simular  processos,  com  a  instruments  per  aprendre  i          
compartir   coneixements   i   presentar   conclusions.   

● Respectar  els  hàbits  de  salut  i  de  prevenció  de  malalties  i  accidents,             
i  comportar-s’hi  d’acord  per  evitar  els  efectes  nocius  de  conflictes           
irresponsables   que   poden   perjudicar-la.   

● Participar  en  treballs  d’investigació  relacionats  amb  aspectes        
rellevants   de   les   ciències   naturals.   

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

2.   Competències   bàsiques:   
 

1. Comunicació  lingüística  per  llegir  comprensivament  i  escriure        
comprensivament.  

2. Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i         
tecnologia.   

3. Competència   digital   per   tractar   de   manera   addient   la   informació.  
4. Competència  d’aprendre  a  aprendre  per  establir  un  pla  de  treball           

que   es   revisa   i   modifica   sempre   que   sigui   necessari.   
5. Competències  socials  i  cíviques  per  mantenir  una  actitud  oberta          

davant   diferents   situacions.  
6. Sentit   de   la   iniciativa   i   sentit   emprenedor.  

3.   Continguts:  
 

- Els   animals:   vertebrats   i   invertebrats   (acabar   el   pendent)  
- Els   animals   i   les   persones  
- L’energia   i   el   medi   ambient  

 
 



 

4.   Metodologia:  
 
La  metodologia  emprada  per  fer  les  diferents  tasques  serà  variada.  Es            
treballaran  els  diferents  continguts  de  forma  transversal  i  amb  tasques  el            
més   competencials   possible.   
Treballaran  a  partir  de  la  investigació,  amb  diferents  tasques  elaborades           
per  la  mestra,  acompanyat  dels  vídeos  necessaris  (ja  sigui  elaborats  per            
la  pròpia  mestra  o  d’altres  interessats  de  diferents  pàgines  educatives  i            
mitjançant   jocs   on   aplicar   diferents   estratègies   matemàtiques.   
 
La  temporització  d’enviament  de  tasques  d’aquesta  matèria  (naturals)         
serà  d’un  dia  per  setmana,  respectant  l’horari  escolar.  La  comunicació  es            
farà  a  través  d’un  avís  per  Educamos  que  la  família  rep  amb  un  dia               
d’antelació  per  facilitar  la  seva  organització  familiar.  La  complexitat          
d’aquestes  dependrà  de  les  altres  tasques  a  enviar  el  mateix  dia.  Se’ls             
demana  el  retorn  de  quasi  bé  totes  les  tasques,  per  tal  de  dur-ne  un               
seguiment  i  poder  donar  un  retorn  i  feed-back  el  més  acurat  possible.  Les              
tasques  es  retornen  mitjançant  vídeos  o  fotografies  al  correu  corporatiu           
de   la   mestra.  

5.   Avaluació:  
 

L'avaluació  serà continuada  i  formativa, partint  de  situacions  tan  reals  i            
funcionals  com  sigui  possible .  Aquesta  es  durà  a  terme  tenint  en  compte             
les  necessitats  individuals  dels  alumnes.  L’avaluació  ha  de  servir  per  a            
millorar  i  per  a  que  l’alumne  aprengui  a  autoregular-se  a  la  vegada  que  li               
oferim  la  satisfacció  d’haver  arribat  a  uns  resultats  d’acord  amb  el  seu             
esforç.  
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Evidències   de   l’actitud   en   el   treball   diari.  
Inclou   l’entrega   de   feines   puntuals,   el  
feedback   online,   la   rectificació,   la   demanda   a  
la   mestra...  

35%  

Qualitat   de   les   feines   i   esforç  35%  

Presentació   de   les   tasques  20%  



 

Competències   bàsiques   no   avaluades   als  
apartats   anteriors  

10%  

Qualificació   Total   
 
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  podrà  ser  inferior  a  la  mitjana  que  resulta  de  la  primera  i                 
segona   avaluació.   

 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 

Els  criteris  estan  en  concordança  amb  la  programació  i  les  directrius            
inicials  tenint  present  l’adequació  de  la  programació.  L’alumnat  que  hagi           
assolit   els   objectius   proposats   pel   curs   promocionaran.  
 
En  cas  d’alumnes  repetidors  i  amb  alguna  assignatura  suspesa  es  farà  un             
seguiment  individual  de  cara  al  curs  que  ve.  Aquest  seguiment  el  farà  el              
professor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
 

 

 
 



 

Àrea:   Socials  
 

1.Objectius:  
 

- Conèixer   el   sistema   solar,   planetes   i   satèl·lits.  
- Saber   com   és   la   Terra   i   el   seu   moviment.  
- Conèixer   els   continents   i   els   oceans.  
- Saber   com   es   representa   la   Terra.  
- Aprendre   a   orientar-nos   a   un   planell   i   a   un   mapa.  
- Conèixer   l’aigua   i   els   seus   estats.  
- Saber   el   cicle   de   l’aigua   i   l’aigua   en   els   paisatges.  
- Aprendre   mesures   d’estalvi   d’aigua   i   la   seva   importància.  

2.   Competències   bàsiques:  
 
a)  Comunicació  lingüística  per  llegir  comprensivament,  reflexionar  i         
comunicar   els   resultats.  
b)   Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en   ciència   i  
tecnologia.   
c)   Competència   digital,   per   tractar   de   manera   adient   la   informació.  
d)   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.  
e)   Competències   socials   i   cíviques,   per   mantenir   una   actitud   oberta  
davant   diferents   solucions.  
 

3.   Continguts:  
 

- El   sistema   solar   i   la   Terra.  
- Els   moviments   de   la   Terra.  
- Els   oceans   i   continents.  
- Els   punts   cardinals.  
- L’aigua   i   els   seus   estats.  
- El   cicle   de   l’aigua.  
- L’aigua   a   la   Terra,   on   la   trobam.  
- Els   rius.  
- Les   persones   i   l’aigua.  



 

 

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.  

 
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  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:  
 

Els  criteris  estan  en  concordança  amb  la  programació  i  les  directrius            
inicials  tenint  present  l’adequació  de  la  programació.  L’alumnat  que  hagi           
assolit   els   objectius   proposats   pel   curs   promocionaran.  
 
En  cas  d’alumnes  repetidors  i  amb  alguna  assignatura  suspesa  es  farà  un             
seguiment  individual  de  cara  al  curs  que  ve.  Aquest  seguiment  el  farà  el              
professor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
 
  



 

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.  

 
● 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   família   dels   instruments   de   Corda.  

➢ Els   instruments   de   l’orquestra   simfònica.  

➢ Audicions:   “La   máquina   de   escribir”   i   “Papel   de   lija”.  

➢ Jocs   amb   els   instruments   de   l’orquestra.  

➢ El   Clarinet   i   la   Trompa.  

➢ Mozart   i   Saint-   Saens.  

➢ Compàs   Binari   i   Ternari.  

➢ Cançons   i   noves   Audicions.  

 

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.   

 
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   

 
 
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.  

 
  



 

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

elements   que   configuren   el   llenguatge   visual.  
- Elaborar  obres  tridimensionals  amb  materials  del  que  disposa  cada          

un   a   casa.  

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

3.   Continguts  
-Experimentació  sobre  les  possibilitats  plàstiques  i  expressives        
d’elements   naturals   i   artificials.  
-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.  

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.   
  



 

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   
 
 
 



 

 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.   
 
   



 

Àrea:   Llengua   Castellana.  
 

1.Objectius:  

● Llegir  i  comprendre  discursos  orals  i  escrits  que  es  presenten  en            
l’àmbit   escolar   i   analitzar-los   amb   sentit   crític.  

● 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.  

● 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.   

● 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.  

● Comprendre  textos  literaris  de  gèneres  dive rsos  adequats  quant  a          
temàtica  i  complexitat  i  iniciar-se  en  els  coneixements  de  les           
convencions   formals   específiques   del   llenguatge   literari.  

2.   Competències   bàsiques   
 

1. Comunicació  lingüística  per  llegir  comprensivament  i  escriure        
comprensivament.  

2. Competència   digital   per   tractar   de   manera   addient   la   informació.  
3. Aprendre   a   aprendre   per   establir   un   pla   de   treball.  
4. Competències  cíviques  per  mantenir  una  actitud  oberta  davant         

diferents   situacions.  

3.   Continguts:  
- Comprensió  d’informació  bàsica  en  diferents  tipologies  textuals:        

cartells,  anuncis,  contes,  descripcions,  notícies,  còmics,  felicitacions,        
instruccions,   poemes,   receptes,   etc.  

- Audició  i  reproducció  de  textos  breus,  senzills  i  que  estimulin           
l’interès   de   l’infant.   

- Lectura   per   plaer   i   diversió.  



 

- Producció  de  textos  per  comunicar  coneixements,  experiències  i         
necessitats.  

- Ús  correcte  de  les  normes  ortogràfiques  bàsiques  i  de  puntuació           
(LL,Y)   (C,   QU,   K)   (H,   CH).  

- Les  paraules  (derivades  i  compostes)  (agudes,  planes  i  esdrúixoles)          
→   (ja   iniciat   a   classe)  

- El   verb:   temps   verbals   (present,   passat   i   futur).  

4.   Metodologia:  
 
La  metodologia  emprada  per  fer  les  diferents  tasques  serà  variada.  Es            
treballaran  els  diferents  continguts  de  forma  transversal  i  amb  tasques  el            
més   competencials   possible.   
Treballaran  a  partir  de  diferents  fitxes  elaborades  per  la  mestra,  amb  el             
quadern  d’aprenentatge  (llibre-fitxa)  de  Barcanova,  acompanyat  dels        
vídeos  necessaris  (ja  sigui  elaborats  per  la  pròpia  mestra  o  d’altres            
interessats  de  diferents  pàgines  educatives  i  mitjançant  jocs  on  aplicar           
diferents   estratègies   matemàtiques.   
 
La  temporització  d’enviament  de  tasques  d’aquesta  matèria  (llengua         
castellana)  serà  de  2  dies  per  setmana,  respectant  l’horari  escolar.  La            
comunicació  es  farà  a  través  d’un  avís  per  Educamos  que  la  família  rep              
amb  un  dia  d’antelació  per  facilitar  la  seva  organització  familiar.  La            
complexitat  d’aquestes  dependrà  de  les  altres  tasques  a  enviar  el  mateix            
dia.  Se’ls  demana  el  retorn  de  quasi  bé  totes  les  tasques,  per  tal  de               
dur-ne  un  seguiment  i  poder  donar  un  retorn  i  feedback  el  més  acurat              
possible.  Les  tasques  es  retornen  mitjançant  vídeos  o  fotografies  al  correu            
corporatiu   de   la   mestra.   

 

5.   Avaluació:  
 

L'avaluació  serà continuada  i  formativa, partint  de  situacions  tan  reals  i            
funcionals  com  sigui  possible .  Aquesta  es  durà  a  terme  tenint  en  compte             
les  necessitats  individuals  dels  alumnes.  L’avaluació  ha  de  servir  per  a            
millorar  i  per  a  que  l’alumne  aprengui  a  autoregular-se  a  la  vegada  que  li               
oferim  la  satisfacció  d’haver  arribat  a  uns  resultats  d’acord  amb  el  seu             
esforç.  
 



 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Evidències   de   l’actitud   en   el   treball   diari.  
Inclou   l’entrega   de   feines   puntuals,   el  
feedback   online,   la   rectificació,   la   demanda   a  
la   mestra...  

35%  

Qualitat   de   les   feines   i   esforç  35%  

Presentació   de   les   tasques  20%  

Competències   bàsiques   no   avaluades   als  
apartats   anteriors  

10%  

Qualificació   Total   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  podrà  ser  inferior  a  la  mitjana  que  resulta  de  la  primera  i                 
segona   avaluació.   

6.   Recuperació   i   promoció:  
Els  criteris  estan  en  concordança  amb  la  programació  i  les  directrius            
inicials  tenint  present  l’adequació  de  la  programació.  L’alumnat  que  hagi           
assolit   els   objectius   proposats   pel   curs   promocionaran.  
 
En  cas  d’alumnes  repetidors  i  amb  alguna  assignatura  suspesa  es  farà  un             
seguiment  individual  de  cara  al  curs  que  ve.  Aquest  seguiment  el  farà  el              
professor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
 



 

Àrea:   Llengua   Catalana  
 

1.Objectius:  

● Llegir  i  comprendre  discursos  orals  i  escrits  que  es  presenten  en            
l’àmbit   escolar   i   analitzar-los   amb   sentit   crític.  

● 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.  

● 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.  

● Comprendre  textos  literaris  de  gèneres  dive rsos  adequats        
quant  a  temàtica  i  complexitat  i  iniciar-se  en  els  coneixements           
de   les   convencions   formals   específiques   del   llenguatge   literari.  

 

2.   Competències   bàsiques:  
 

1. Comunicació  lingüística  per  llegir  comprensivament  i  escriure        
comprensivament.  

2. Competència   digital   per   tractar   de   manera   addient   la   informació.  
3. Aprendre   a   aprendre   per   establir   un   pla   de   treball.  
4. Competències  cíviques  per  mantenir  una  actitud  oberta  davant         

diferents   situacions.  

3.   Continguts:  
 

- Comprensió  d’informació  bàsica  en  diferents  tipologies       
textuals:  cartells,  anuncis,  contes,  descripcions,  notícies,       
felicitacions,  instruccions,  poemes,  entrevista,  diàlegs,  poesia,       
còmic   i   receptes.  

- Els   pronoms   personals   i   els   articles  
- Les   paraules   homònimes   i   polisèmiques  



 

- Els   prefixos   i   sufixos  
- Ús  correcte  de  les  normes  ortogràfiques  bàsiques  i  de          

puntuació   
- Textos  literaris  i  no  literaris.  Prosa  i  vers.  El  conte,  la  poesia,             

endevinalles,   embarbussaments,   etc.  
- Lectura   per   plaer   i   diversió  
- Producció  de  textos  per  comunicar  coneixements,       

experiències   i   necessitats.  

4.   Metodología:  
 
La  metodologia  emprada  per  fer  les  diferents  tasques  serà  variada.  Es            
treballaran  els  diferents  continguts  de  forma  transversal  i  amb  tasques  el            
més   competencials   possible.   
Treballaran  a  partir  de  diferents  fitxes  elaborades  per  la  mestra,  amb  els             
quadernets  (llibre-fitxa)  de  Peça  a  peça,  acompanyat  dels  vídeos          
necessaris  (ja  sigui  elaborats  per  la  pròpia  mestra  o  d’altres  interessats            
de  diferents  pàgines  educatives  i  mitjançant  jocs  on  aplicar  diferents           
estratègies   matemàtiques.   
 
La  temporització  d’enviament  de  tasques  d’aquesta  matèria  (llengua         
catalana)  serà  de  3  dies  per  setmana,  respectant  l’horari  escolar.  La            
comunicació  es  farà  a  través  d’un  avís  per  Educamos  que  la  família  rep              
amb  un  dia  d’antelació  per  facilitar  la  seva  organització  familiar.  La            
complexitat  d’aquestes  dependrà  de  les  altres  tasques  a  enviar  el  mateix            
dia.  Se’ls  demana  el  retorn  de  quasi  bé  totes  les  tasques,  per  tal  de               
dur-ne  un  seguiment  i  poder  donar  un  retorn  i  feed-back  el  més  acurat              
possible.  Les  tasques  es  retornen  mitjançant  vídeos  o  fotografies  al  correu            
corporatiu   de   la   mestra.   

5.   Avaluació:  
 

L'avaluació  serà continuada  i  formativa, partint  de  situacions  tan  reals  i            
funcionals  com  sigui  possible .  Aquesta  es  durà  a  terme  tenint  en  compte             
les  necessitats  individuals  dels  alumnes.  L’avaluació  ha  de  servir  per  a            
millorar  i  per  a  que  l’alumne  aprengui  a  autoregular-se  a  la  vegada  que  li               
oferim  la  satisfacció  d’haver  arribat  a  uns  resultats  d’acord  amb  el  seu             
esforç.  
 



 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Evidències   de   l’actitud   en   el   treball   diari.  
Inclou   l’entrega   de   feines   puntuals,   el  
feedback   online,   la   rectificació,   la   demanda   a  
la   mestra...  

35%  

Qualitat   de   les   feines   i   esforç  35%  

Presentació   de   les   tasques  20%  

Competències   bàsiques   no   avaluades   als  
apartats   anteriors  

10%  

Qualificació   Total   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  podrà  ser  inferior  a  la  mitjana  que  resulta  de  la  primera  i                 
segona   avaluació.   

6.   Recuperació   i   promoció:  
 

Els  criteris  estan  en  concordança  amb  la  programació  i  les  directrius            
inicials  tenint  present  l’adequació  de  la  programació.  L’alumnat  que  hagi           
assolit   els   objectius   proposats   pel   curs   promocionaran.  
En  cas  d’alumnes  repetidors  i  amb  alguna  assignatura  suspesa  es  farà  un             
seguiment  individual  de  cara  al  curs  que  ve.  Aquest  seguiment  el  farà  el              
professor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  



 

Àrea:   Anglès  
 

1.Objectius:  
 

- Saber  expressar  accions  en  present,  present  continu,  passat  simple          
i   futur.  

- Saber   parlar   sobre   aficions   i   el   que   necessitam   per   practicar-les.  
- Saber   demanar   qui,   on,   quan   i   com   es   desenvolupa   una   acció.  
- Saber   expressar   el   que   sabem   fer.   
- Saber   expressar   el   que   volem   fer.  
- Saber   demanar   per   les   coses   educadament.  
- Saber   demanar   i   donar   informació   personal.  
- Saber   expressar   com   ens   sentim   i   com   ens   trobam   (salud).  
- Saber   seqüenciar   una   història.  
- Saber   demanar   per   la   quantitat   d’una   cosa.  
- Conèixer   els   blocs   semàntics   de:  

- Aficions,   esports   i   material   d’esport.  
- Obligacions   de   la   llar.  
- Roba.  
- Salud,   malalties   i   sentiments.  
- El   cos.  
- Llocs,   tendes   i   serveis   del   barri.  

2.   Competències   bàsiques:  
 

1. Comunicació  lingüística  per  llegir  comprensivament  i  escriure        
comprensivament.  

2. Competència   digital   per   tractar   de   manera   addient   la   informació.  
3. Aprendre   a   aprendre   per   establir   un   pla   de   treball.  

3.   Continguts:  
- Actions   in   present.  
- Actions   in   present   continuous.  
- Actions   in   past   simple   (regular   and   irregular).  
- Actions   in   future   (will)  
- Yes   -   no   short   answers.  
- Like   /   don’t   like   /   love.  



 

- Need.  
- Can   /   can’t.  
- Would   like  
- Wh-  questions What,  where,  when,  who,  how  many,  how          

much.  
- Adjectives.  
- Adverbs   of   manner,   time,   frequency.  
- Numbers   1-100.  
- Vocabulary:  

- Spots,   hobbies,   sporting   goods.  
- Chores   of   the   house.  
- Clothes.  
- Health,   feelings.  
- Body.  
- Neighbourhood.  

4.   Metodologia:  
 
Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una  manera           
competencial,  fent  fitxes  elaborades  pel  professor  o  activitats  online,  tot           
seguint  el  llibre  de  text  o  explicacions  del  professor  per  a  poder  recuperar              
continguts,  a  més  d’acompanyar  els  aprenentatges  de  vídeos,  àudios  i           
diferents   enllaços   educatius   que   els   puguin   ajudar.  

 
Cada  setmana  tenen  dues  o  tres  propostes  diferents  que  treballen           
diferent   capacitats   (parla,   escolta,   lectura   i   escriptura)   
 
Estic  disponible  a  diari  per  respondre  possibles  necessitats  que  els           
sorgeixin.   
 
Una  vegada  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,   la  
correció…)  

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:  
 

Els  criteris  estan  en  concordança  amb  la  programació  i  les  directrius            
inicials  tenint  present  l’adequació  de  la  programació.  L’alumnat  que  hagi           
assolit   els   objectius   proposats   pel   curs   promocionaran.  
 
En  cas  d’alumnes  repetidors  i  amb  alguna  assignatura  suspesa  es  farà  un             
seguiment  individual  de  cara  al  curs  que  ve.  Aquest  seguiment  el  farà  el              
professor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
 
 
 

 



 

Àrea:   Matemàtiques.  
 

1.Objectius:  
 

- Aconseguir  la  capacitat  d’afrontar  amb  èxit  les  situacions  en  les           
quals  intervenen  els  nombres,  valorant  i  adquirint  seguretat  en  les           
pròpies   habilitats   matemàtiques.  

- Identificar  i  resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana,  relacionar  la           
realitat  i  les  matemàtiques  i  valorar  els  coneixements  matemàtics          
per   resoldres   aquests   problemes.   

- Utilitzar  processos  de  lectura,  reflexió,  raonament  i  estratègies  de          
resolució  de  problemes,fer  els  càlculs  necessaris  i  comprovar  les          
solucions.   

2.   Competències   bàsiques:   
 
1.  Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i          
tecnologia.  
2.Comunicació  lingüística  per  llegir  comprensivament,  reflexionar  i        
comunicar   els   resultats.  
3.   Competència   digital   per   tractar   de   manera   adient   la   informació.  
4.  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.  
5.  Competència  de  sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor,  per  veure           
diverses   solucions   a   un   mateix   problema   i   comprovar-ne   les   solucions.   

3.   Continguts:  
 

Els  continguts  als  quals  es  donarà  importància  aquest  3r  trimestre,  faran            
referència   a:  

- Resolució   de   situacions   problemàtiques   i   reptes   
- El  sistema  monetari  de  la  Unió  Europea:  valor  de  les  diferents            

monedes   i   bitllets.   Resol  
- Estratègies   de   càlcul   mental  
- Nombres:  Aplicació  de  la  norma  del  D-U-C  per  millorar-ne          

l’escriptura.  
- Operacions:   suma,   resta   i   multiplicació.  



 

- Inici  del  concepte  de  divisió.  Únicament  com  a  repartiment  entre           
parts   iguals.  

- Raonament  
- Les   coordenades  
- Tipus   d’angles:   recte,   agut   i   obtús.  
- Unitats   de   mesura   de   massa   i   capacitat   (experimentació)  
- Mesura   del   temps:   rellotge   analògic   i   digital   (hores   i   minuts)  
- Figures   geomètriques:   vèrtex   i   costats.  

 

4.   Metodologia:   
 
La  metodologia  emprada  per  fer  les  diferents  tasques  serà  variada.  Es            
treballaran  els  diferents  continguts  de  forma  transversal  i  amb  tasques  el            
més   competencials   possible.   
Treballaran  a  partir  de  diferents  fitxes  elaborades  per  la  mestra,  amb  el             
quadern  d’aprenentatge  (llibre-fitxa)  de  Barcanova,  acompanyat  dels        
vídeos  necessaris  (ja  sigui  elaborats  per  la  pròpia  mestra  o  d’altres            
interessats  de  diferents  pàgines  educatives  i  mitjançant  jocs  on  aplicar           
diferents   estratègies   matemàtiques.   
 
La  temporització  d’enviament  de  tasques  d’aquesta  matèria        
(matemàtiques)  serà  de  3  dies  per  setmana,  respectant  l’horari  escolar.           
La  comunicació  es  farà  a  través  d’un  avís  per  Educamos  que  la  família  rep               
amb  un  dia  d’antelació  per  facilitar  la  seva  organització  familiar.  La            
complexitat  d’aquestes  dependrà  de  les  altres  tasques  a  enviar  el  mateix            
dia.  Se’ls  demana  el  retorn  de  quasi  bé  totes  les  tasques,  per  tal  de               
dur-ne  un  seguiment  i  poder  donar  un  retorn  i  feedback  el  més  acurat              
possible.  Les  tasques  es  retornen  mitjançant  vídeos  o  fotografies  al  correu            
corporatiu   de   la   mestra.   
 

5.   Avaluació:  
 

L'avaluació  serà continuada  i  formativa, partint  de  situacions  tan  reals  i            
funcionals  com  sigui  possible .  Aquesta  es  durà  a  terme  tenint  en  compte             
les  necessitats  individuals  dels  alumnes.  L’avaluació  ha  de  servir  per  a            
millorar  i  per  a  que  l’alumne  aprengui  a  autoregular-se  a  la  vegada  que  li               
oferim  la  satisfacció  d’haver  arribat  a  uns  resultats  d’acord  amb  el  seu             
esforç.  
 



 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Evidències   de   l’actitud   en   el   treball   diari.  
Inclou   l’entrega   de   feines   puntuals,   el  
feedback   online,   la   rectificació,   la   demanda   a  
la   mestra...  

35%  

Qualitat   de   les   feines   i   esforç  35%  

Presentació   de   les   tasques  20%  

Competències   bàsiques   no   avaluades   als  
apartats   anteriors  

10%  

Qualificació   Total   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
La  nota  final  no  podrà  ser  inferior  a  la  mitjana  que  resulta  de  la  primera  i                 
segona   avaluació.   

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
Els  criteris  estan  en  concordança  amb  la  programació  i  les  directrius            
inicials  tenint  present  l’adequació  de  la  programació.  L’alumnat  que  hagi           
assolit   els   objectius   proposats   pel   curs   promocionaran.  
En  cas  d’alumnes  repetidors  i  amb  alguna  assignatura  suspesa  es  farà  un             
seguiment  individual  de  cara  al  curs  que  ve.  Aquest  seguiment  el  farà  el              
professor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  

 



 

Àrea:   RELIGIÓ  

1.Objectius  
- Reconèixer   i   valorar   que   els   seus   pares,   amics   i   entorn   són   un   do   de  

Déu   per   a   la   seva   felicitat.  
- Prendre   consciència   que   les   accions   personals   apropen   o   separen   de  

Déu.  

2.Competències   bàsiques   
 

● Competència  en  comunicació  lingüística,  per  llegir  i  escriure         
comprensivament.  

● 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.   
● Competències  socials  i  cíviques,  per  mantenir  una  actitud  oberta          

davant   diferents   situacions.  
 

3.   Continguts  
-La   realitat   que   ens   envolta   com   a   do   per   a   la   nostra   felicitat.  
-Respostes   de   l’home   al   do   de   Déu.  

4.   Metodologia   
 

- Reflexions,  videos  i/o  lectura  de  textos  proporcionats  per  la          
mestra   a   través   de   les   noves   tecnologies.  

- Realització   d’activitats   al   quadern   de   l’alumnat.  
- Després  han  de  fer  les  activitats  respectives  al  quadern          

individual.  També  es  proposen  activitats  més  lúdiques.  Per         
acabar  les  entreguen,  fent-los  una  fotografia  que  envien  per          
mail   a   la   mestra.  

- La  mestra  les  revisa  i  els  retorna  els  comentaris  adients  per            
animar-los  i  explicar-los  si,  és  necessari,  allà  on  han  comès           
errors,   per   tal   de   poder   rectificar.  

- Les  propostes  de  feina  es  fan  arribar  a  les  famílies  a  través  de              
la   plataforma   Educamos.  



 

- També  hi  ha  la  possibilitat  de  comunicar-nos  amb  les  famílies           
a   través   del   telèfon   o   de   videocridades   amb   el   meet.  

 
 

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  

Evidències   de   l’actitud   en   el   treball   diari   .  
Inclou   l’entrega   de   feines   puntuals,   el  
feedback   online,   la   rectificació,   la   demanda   a  
la   mestra...   

35  

Qualitat   de   les   feines.  35  

Presentació   de   les   tasques.  20  

Competències   bàsiques   no   avaluades   als  
apartats   anteriors.  

10  

Qualificació   Total   
 
 
NOTA   FINAL  
 
 

 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:  
 
Recuperació:  El  feedback  amb  les  famílies  dels  alumnes  que  tenen           
dificultats  amb  aquesta  matèria,  és  més  sistemàtic  i  se’ls  orienta  per  tal             
de   que   facin   feines    per   poder   avançar   i   arribar   als   mínims.  
 
Promoció:  Amb  referència  a  la  promoció,  l’equip  docent  ha  d’adoptar  de            
manera  col·legiada  les  decisions  que  resultin  més  favorables  per  als           
alumnes   ̧   sense   que   la   suspensió   de   les   activitats   lectives   presencials   hi   
incideixi  negativament.  Aquestes  decisions  s’han  de  prendre  per  consens          
i,  en  el  cas  que  no  n’hi  hagi,  s’han  de  tenir  en  compte  els  mecanismes                
establerts   a   aquest   efecte   en   la   concreció   curricular   del   centre.”   
  

  
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 


