
/

 

ADEQUACIÓ   DE   LES   PROGRAMACIONS.  
TERCER   TRIMESTRE   

 
CURS   I   ETAPA:5è   E.P.  

 
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.  
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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.   
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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.   
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Àrea:   Naturals.   
 

1.Objectius  
- Conèixer,  valorar  i  aplicar  els  valors  i  les  normes  de  convivència  per             

ser   un   ciutadà  
lliure  capaç  de  prendre  compromisos  individuals  i  col·lectius,         
respectar   els   drets  
humans   i   acceptar   el   pluralisme   propi   d’una   societat   democràtica.  

- Tenir  consciència  del  valor  del  treball  individual  i  col·lectiu  i           
desenvolupar   hàbits  
d’esforç  i  treball  en  l’estudi,  així  com  actituds  de  confiança,  amb            
iniciativa   personal   i  
emprenedoria,  autodisciplina,  sentit  crític,  responsabilitat,      
curiositat,   interès,   plaer   per  
aprendre   i   creativitat   en   l’aprenentatge.  

- Conèixer,  valorar  i  estimar  l’entorn  natural,  social  i  cultural  més           
proper,   reforçant   així  
el  sentiment  de  pertinença  i  arrelament  al  país  i  la  capacitat            
d’extrapolar   aquests  
coneixements  a  altres  entorns  i  al  món  en  general;  comprendre,  a            
partir   de  
l’observació  de  fets  i  fenòmens  senzills,  els  principals  mecanismes          
que  regeixen  aquest  entorn  per  tal  de  ser  capaç  de  prendre            
compromisos  responsables  per  mantenir-lo  o  introduir  elements  de         
millora.  

- Desenvolupar  les  competències  digitals  per  a  la  construcció  i          
expressió   dels  
aprenentatges   adequats   a   l’edat.  

- 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.  
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2.Competències   bàsiques   
 

● Competència  en  comunicació  lingüística,  per  llegir  i  escriure  de          
manera   comprensiva.   

● 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.  
● Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i         

tecnologia.  
● Sentit  d’iniciativa  i  esperit  emprenedor  per  tal  de  qüestionar-se  i           

usar  l’argumentació  per  superar  prejudicis  i  consolidar  el  pensament          
propi.  

 

3.   Continguts  
 

- Els   éssers   vius   i   el   seu   entorn.  
- Els   ecosistemes.  
- Components   dels   ecosistemes.  
- Relacions   entre   els   components   dels   ecosistemes.  
- Cadenes   i   xarxes   alimentàries.  
- Tipus   d’ecosistemes:   terrestres,   aquàtics,   naturals   i   artificials.  
- Equilibri   ecològic.  
- Alteracions   en   els   ecosistemes:   naturals   i   d’origen   humà.  
- Recuperació   i   protecció   dels   ecosistemes.   

 

4.   Metodologia   
 Aquesta  àrea  la  treballam  a  través  de  la  llicència  digital  anomenada             

Science  Bits.  Science  Bits  és  una  metodologia  basada  en  el  model            
d’ensenyament  constructivista  de  les  5E.  La  finalitat  del  mètode  és           
fomentar  l’aprenentatge  significatiu  i  el  desenvolupament  de  les         
competències  científiques.  Així  mateix,  es  pretén  que  els  alumnes  siguin,           
gradualment,  capaços  d’aprendre  de  forma  autònoma  i  deixin  de  ser  mers            
receptors  passius  per  convertir-se  en  agents  actius  que  busquin,          
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interpretin  i  utilitzin  la  informació  per  solucionar  problemes  en  contextos           
diversos   mitjançant   el   pensament   crític   i   creatiu.  
 
Les  lliçons  de  Science  Bits  utilitzen  una  gran  quantitat  de  continguts            
multimèdia  interactius  per  desenvolupar  un  aprenentatge  basat  en         
l’investigació  i  el  descobriment  i  centrat  en  desenvolupar  també  les           
competències  bàsiques.  Aquesta  darrera  característica  ens  permet  seguir         
treballant  de  la  mateixa  manera  que  ho  fèiem  a  classe  sols  que  posam              
més  atenció  a  si  entenen  el  que  van  fent  a  través  de  les  videotrucades               
que  realitzam  (dilluns,  dimecres  i  divendres  a  les  10h)  i  el  feedback  de  les               
activitats  que  realitzen  on  la  mestra  va  revisant  les  feines  del  classroom  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.  
Dins  la  llicència  els  alumnes  troben  exercicis  de  tot  tipus.  Hi  ha  activitats              
amb  resposta  oberta  i  d’altres  que  són  autocorregibles  i  per  tant  l’alumne             
sap   com   és   el   seu   procés.   
Les  propostes  que  els  plantejo  als  alumnes  es  pengen  a  través  de  la              
plataforma  de  classroom  amb  les  seves  explicacions  pertinents  i  les  seves            
indicacions  d’entrega.  Anam  treballant  de  forma  més  pautada  i  amb           
menys  volum  que  a  classe.  Cada  vegada  que  acaben  unes  determinades            
pantalles  de  la  llicència,  troben  una  activitat  al  classroom  per  treballar  les             
habilitats  de  pensament  i  adonar-se  del  que  han  après  a  cada  sessió  i  fer               
una   conclusió.   
Al  final  de  la  unitat,  l’alumnat  realitzarà  una  prova  d’avaluació           
competencial.   
 

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

que   l’alumne   aprengui   a   autoregular-se.   
Proposam  una  avaluació  contínua  i  global,  amb  una  observació          

sistemàtica  de  la  consecució  dels  objectius  d’aprenentatge  i  centrada  en  el            
desenvolupament   i   la   consolidació   de   competències.  

 
 

EVIDÈNCIES   D’AVALUACIÓ  %   EN   LA  
QUALIFICACIÓ  

Evidències   de   l’actitud   en   el   treball   diari   .  35%  
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Inclou   l’entrega   de   feines   puntuals,   el  
feedback   online,   la   rectificació,   la   demandaala  
mestra...   

  Activitats   de   la   plataforma   Science   Bits  
 

25%  

  Tasques   del   classroom  20%  

Les   activitats   de   la   fase   «Evaluate»,   que  
consisteix   en   una   prova   competencial  
autocorregible.  

20%  

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:  
 
Els  criteris  estaran  en  concordança  a  la  programació  i  les  directrius  inicials             
tenent  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   
tutor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
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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.”   
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Àrea:   SOCIALS  
 

1.Objectius  
- 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.  
 

- Desenvolupar  hàbits  de  treball  individual  i  d'equip,  d'esforç  i  de           
responsabilitat  en  l'estudi,  així  com  actituds  de  confiança  en  si           
mateix,  sentit  crític,  iniciativa  personal,  curiositat,  interès  i         
creativitat   en   l'aprenentatge,   i   esperit   emprenedor.   
 

- 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.  
 

- Conèixer  els  aspectes  fonamentals  de  les  Ciències  Socials,  la          
Geografia,   la   Història   i   la   Cultura.  
 

- Descobrir  les  possibilitats  que  ens  ofereixen  les  tecnologies  de  la           
informació   i   la   comunicació   i   aplicar-les   a   l’aprenentatge.  

 

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.  
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● Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i         

tecnologia.  
● Sentit   d’iniciativa   i   esperit   emprenedor.   

 

3.   Continguts  
 

- L’atmosfera.Fenòmens  atmosfèrics.  Característiques:temperatura,    
precipitacions,   humitat   atmosfèrica,   vent   i   estat   del   cel.   
 

- El   temps   atmosfèric.   Medició   i   predicció.   
 

- El  clima.  Factors  que  determinen  el  clima:  latitud,  altitud  i  distància            
del   mar.  
 

- Les   grans   zones   climàtiques   del   planeta.   
 

- Els  tipus  de  clima  d’Espanya  i  les  seves  zones  d’influència           
(paisatges).   

- Els   tipus   de   clima   de   les   Illes   Balears   i   les   seves   zones   d’influència.   
 
 

4.   Metodologia   
La  metodologia  seguida  serà  similar  a  la  que  treballàvem  a  les  aules  llevat              
les  explicacions  i  els  feedbacks  personals  que  es  faran  de  forma            
telemàtica.  Les  propostes  es  penjaran  a  través  de  la  plataforma  de            
classroom  amb  les  seves  explicacions  pertinents  i  les  seves  indicacions           
d’entrega.  Les  propostes  intentaran  ser  competencials  de  tal  forma  que           
els  alumnes  puguin  treballar  els  continguts  de  manera  mínimament          
autònoma.  Sovint  les  activitats  tendran  un  caire  reflexiu  i  també           
d’investigació.  Els  conceptes  es  reforcen  amb  vídeos  i  diferents  jocs  que            
ofereix  internet.  Anirem  variant  el  tipus  d’activitats  i  per  tal  de  veure  si              
van  entenent  podem  fer  algun  qüestionari  a  l’alumnat  a  través  de  eines             
com   el   kahoot,   quizizz   o   formularis   de   google.   
La  mestra  va  revisant  les  feines  del  classroom  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.  
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La  comunicació  amb  l’alumnat  la  feim  a  través  de  videoconferències           
(Meet)  grupals  al  llarg  de  la  setmana  (dilluns,  dimecres  i  divendres  a  les              
10:00h)  on  conversam  de  com  esteim  duent  el  confinament  i  explicam  les             
propostes.  També  deixam  un  temps  per  dubtes  tant  personals  com           
acadèmics.  Posteriorment  a  través  de  xat  (generalment)  i  de          
videoconferències  particulars  treballam  de  forma  més  individualitzada        
amb   l’alumnat.   
Amb  l’alumnat  que  ho  necessita  podem  contactar  amb  la  família  a  través             
de   l’email   o   una   trucada.   

 

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...   

            30%   

Plataforma   digital.  
Tasques   al   classroom.  

           50%  

Proves   d’avaluació             20%  

Qualificació   Total   
 
 
 
Nota   final   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  
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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  estaran  en  concordança  a  la  programació  i  les  directrius  inicials             
tenent  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              
tutor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
  
 
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.”   
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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,           
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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  

➢ Els   Instruments   de   L’Orquestra   Simfònica.   
➢ Negra,   Corxera,   Blanca   i   Rodona.  
➢ Compàs   Binari,   Ternari   i   Quaternari.  
➢ Polirítmies.  
➢ La   dansa.  
➢ La   màquina   del   temps.  
➢ Audicions:   “La   máquina   de   escribir”   i   “Papel   de   Lija”.  
➢ Noves   Audicions   i   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.   

Com   ens   comunicam   amb   les   famílies   i   alumnes?  
 
Mitjançant   correus   electrònics  
 

Com   és   el   feedback   que   donam?  
 
Mitjançant   correu   electrònic.  
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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.   
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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.  
- Utilitzar   les   TIC   per   cercar,   crear   i   difondre   els   treballs   elaborats.  
- 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.  

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.  
-   Ús   de   les   TIC   per   cercar,   crear   i   difondre   els   treballs   elaborats.  
-Creació  d’obres  amb  diverses  tècniques  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.  
-   Aplicació   de   colors   complementaris,   oposats   i   diverses   tonalitats.  
-Gaudiment  de  les  possibilitats  que  ofereixen  les  visites  virtuals  als           
museus.  
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4.   Metodologia   
Les  activitats,  es  penjaran  setmanalment  o  bisetmanalment  a  l’aula          
virtual  (Classroom).  Seran  propostes  per  treballar  els  continguts         
d’una  manera  competencial,  s’acompanyaran  si  és  necessari  de         
vídeos   i   diferents   enllaços   educatius   que   els   puguin   ajudar.  
 
Aniré  fent  la  revisió  de  l’evolució  de  les  tasques  fent  comentaris            
necessaris  per  encaminar  la  tasca  correctament.  Estic  disponible  a          
diari  per  resoldre  els  dubtes.  Han  de  complir  els  terminis  establerts            
de   presentació   de   tasques.  

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%  

Seguiment   de   les   feines   a   través   del  
Classroom  

25%  

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  tenc  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   
 

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  
 

-  Adequació  de  la  postura  a  les  diferents  situacions  motrius  de  forma             
econòmica   i   equilibrada.  
-  Coneixement  i  pràctica  de  les  capacitats  físiques  bàsiques  i  la  seva             
relació   amb   el   nivell   d’execució   motriu.   Reconeixement   dels   nivells   propis.  
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-  Reconeixement  dels  efectes  beneficiosos  de  l’activitat  física  en  la  salut  i             
el   benestar.  
-   Valoració   del   treball   ben   executat   des   del   punt   de   vista   motor.  
-   Resolució   de   problemes   motors   de   certa   dificultat.  

4.   Metodologia   
 

La   comunicació   amb   els   alumnes   es   realitza   mitjançant   google   Classroom.   
 

Se’ls  proposen  activitats  interactives  d’Educació  Física  per  realitzar         
diferents   exercicis   (balls,   reptes,   moviment   específic,   ...)  

 
També  es  realitzen  activitats  on-line  presencials  on  es  fa  una  seqüència            
d’activitats,  dividida  en  escalfament,  activitats  principals,  tornada  a  la          
calma,..  per  poder  tenir  un  contacte  més  directe  amb  els  alumnes,            
motivar-los  i  tenir  un  ambient  el  més  lúdic  possible,  tenint  en  compte  la              
situació  actual.  Prèviament  a  aquestes  sessions  es  fa  una  convocatoria           
especificant   l’hora   de   trobada   i   quin   material   necessitaran.  
 
El  material  que  utilitzam  és  el  chromebook  i  aplicacions  informàtiques           
d’educació   física.   

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  

Participació   en   les   sessions   presencials   online.  60  

Entrega   de   feines,   qüestionaris,   activitats  
interactives   al   classroom.  

20  

Actitud   en   les   sessions   (respecte,   interès,..)  20  

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:   Llengua   Castellana  

1.Objectius  
● L’objectiu  és  desenvolupar  la  competència  comunicativa  dels        

alumnes  i  aportar  les  eines  i  els  coneixements  necessaris  per           
desfer-se’n  satisfactòriament  en  qualsevol  situació  comunicativa  de        
la  vida  familiar,  social,  etc.  Aquests  coneixements  són  els  que           
articulen  els  processos  de  comprensió  i  expressió  orals,  per  una           
banda,   i   de   compressió   i   expressió   escrites,   per   una   altra.   

● Utilitzar  les  diverses  classes  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.  

● Emprar  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.  

● Produir  textos  personals  creatius  i  d’iniciativa  personal  amb  intenció          
literària.  

● Emprar  els  coneixements  sobre  la  llengua  i  les  normes  de  l’ús            
lingüístic  per  escriure  i  parlar  de  manera  adequada,  coherent,          
correcta  i  amb  confiança  en  un  mateix  i  per  comprendre  textos  orals             
i   escrits.  
 

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.  
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3.   Continguts  
 

- Comprensió   de   textos   segons   la   tipologia.  
- Lectura   i   treball   de   tipus   de   text:   expositiu   i   instructiu.   
- Gust  per  la  lectura.  Hàbit  lector.  Lectura  de  diferents  textos  com  a             

font   d’informació,   de   delit   i   de   diversió.  
- Aplicació  de  les  normes  ortogràfiques  i  signes  de  puntuació  (punt,           

coma,  punt  i  coma,  guionet,  dos  punts,  guió,  signes  d’entonació,           
parèntesi,   cometes)   a   través   d’expressions   escrites.   

- Ortografia:   utilització   de   les   regles   bàsiques   d’ortografia.  
- Repàs   clases   de   paraules:   substantiu,   verb   i   adjectiu.   
- Repàs   de   les   normes   d’accentuació,   diftongs   i   hiats.   
- Paraules   polisèmiques   i   monosèmiques.   
- Paraules   simples   i   compostes.   
- Escriptura   de   paraules   amb   ll   i   y.   
- Paraules   amb   h.   

 

4.   Metodologia   
 
La  metodologia  seguida  serà  similar  a  la  que  treballàvem  a  les  aules  llevat              
les  explicacions  i  els  feedbacks  personals  que  es  faran  de  forma            
telemàtica.  Les  propostes  es  penjaran  a  través  de  la  plataforma  de            
classroom  amb  les  seves  explicacions  pertinents  i  les  seves  indicacions           
d’entrega.  Les  propostes  intentaran  ser  competencials  de  tal  forma  que           
els  alumnes  puguin  treballar  els  continguts  de  manera  mínimament          
autònoma.Els  conceptes  es  reforcen  amb  vídeos  i  diferents  jocs  que           
ofereix  internet.  Anirem  variant  el  tipus  d’activitats  i  per  tal  de  veure  si              
van  entenent  podem  fer  algun  qüestionari  a  l’alumnat  a  través  de  eines             
com   el   kahoot,   quizizz   o   formularis   de   google.   
La  mestra  va  revisant  les  feines  del  classroom  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.  
 
La  comunicació  amb  l’alumnat  la  feim  a  través  de  videoconferències           
(Meet)  grupals  al  llarg  de  la  setmana  (dilluns,  dimecres  i  divendres  a  les              
10:00h)  on  conversam  de  com  esteim  duent  el  confinament  i  explicam  les             
propostes.  També  deixam  un  temps  per  dubtes  tant  personals  com           
acadèmics.  Posteriorment  a  través  de  xat  (generalment)  i  de          
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videoconferències  particulars  treballam  de  forma  més  individualitzada        
amb   l’alumnat.   
Amb  l’alumnat  que  ho  necessita  podem  contactar  amb  la  família  a  través             
de   l’email   o   una   trucada.   
 

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  

Plataforma   digital.  
Tasques   al   classroom.  

50%  

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

30%  

Proves   d’avaluació  
 

20%  

Qualificació   Total   
 
 
Nota   Final   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  
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QUALIFICACIÓ   FINAL   

 
 
 

6.   Recuperació   i   promoció:  
 
Els  criteris  estaran  en  concordança  a  la  programació  i  les  directrius  inicials             
tenent  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              
tutor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
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Àrea:   Llengua   Catalana   

1.Objectius  
● L’objectiu  és  desenvolupar  la  competència  comunicativa  dels        

alumnes  i  aportar  les  eines  i  els  coneixements  necessaris  per           
desfer-se’n  satisfactòriament  en  qualsevol  situació  comunicativa  de        
la  vida  familiar,  social,  etc.  Aquests  coneixements  són  els  que           
articulen  els  processos  de  comprensió  i  expressió  orals,  per  una           
banda,   i   de   compressió   i   expressió   escrites,   per   una   altra.   
 

● 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.  
 

● 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.  
 

● Emprar  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.  
 

● Produir  textos  personals  creatius  i  d’iniciativa  personal  amb  intenció          
literària.  

 

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

davant   diferents   situacions.  
 

3.   Continguts  
 

- Comprensió   de   textos   segons   la   tipologia.  
- Lectura   i   treball   de   tipus   de   text:   la   noticia   o   l’entrevista.   
- Gust  per  la  lectura.  Hàbit  lector.  Lectura  de  diferents  textos  com  a             

font   d’informació,   de   delit   i   de   diversió.  
- Aplicació  de  les  normes  ortogràfiques  i  signes  de  puntuació  (punt,           

coma,  punt  i  coma,  guionet,  dos  punts,  guió,  signes  d’entonació,           
parèntesi,   cometes)   a   través   d’expressions   escrites.   

- Ortografia:   utilització   de   les   regles   bàsiques   d’ortografia.  
- L’apostrofació   i   les   contraccions.   
- Enllaços:   preposicions   i   conjuncions.   
- Paraules   sinònimes   i   antònimes.  
- Essa   sorda   i   sonora.   

 

4.   Metodologia   
 
La  metodologia  seguida  serà  similar  a  la  que  treballàvem  a  les  aules  llevat              
les  explicacions  i  els  feedbacks  personals  que  es  faran  de  forma            
telemàtica.  Les  propostes  es  penjaran  a  través  de  la  plataforma  de            
classroom  amb  les  seves  explicacions  pertinents  i  les  seves  indicacions           
d’entrega.  Les  propostes  intentaran  ser  competencials  de  tal  forma  que           
els  alumnes  puguin  treballar  els  continguts  de  manera  mínimament          
autònoma  i  a  pics  relacionant-ho  amb  el  que  estam  vivint  durant  el             
confinament.  Els  conceptes  es  reforcen  amb  vídeos  i  diferents  jocs  que            
ofereix  internet.  Anirem  variant  el  tipus  d’activitats  i  per  tal  de  veure  si              
van  entenent  podem  fer  algun  qüestionari  a  l’alumnat  a  través  de  eines             
com   el   kahoot,   quizizz   o   formularis   de   google.   
La  mestra  va  revisant  les  feines  del  classroom  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.  
 
La  comunicació  amb  l’alumnat  la  feim  a  través  de  videoconferències           
(Meet)  grupals  al  llarg  de  la  setmana  (dilluns,  dimecres  i  divendres  a  les              
10:00h)  on  conversam  de  com  esteim  duent  el  confinament  i  explicam  les             
propostes.  També  deixam  un  temps  per  dubtes  tant  personals  com           
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acadèmics.  Posteriorment  a  través  de  xat  (generalment)  i  de          
videoconferències  particulars  treballam  de  forma  més  individualitzada        
amb   l’alumnat.   
Amb  l’alumnat  que  ho  necessita  podem  contactar  amb  la  família  a  través             
de   l’email   o   una   trucada.   
 

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  

Plataforma   digital.  
Tasques   al   classroom.  

50%  

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

30%  

Proves   d’avaluació  
 

20%  

Qualificació   Total   
 
Nota   Final   
 
 

 PERCENTATGE   EN   LA   NOTA   FINAL  

1a   avaluació  35%  

2a   avaluació  35%  

3a   avaluació  30%  

QUALIFICACIÓ   FINAL   
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6.   Recuperació   i   promoció:  
 
Els  criteris  estaran  en  concordança  a  la  programació  i  les  directrius  inicials             
tenent  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              
tutor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
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Àrea:   Anglès.   
 

1.Objectius  
 

- Escoltar  i  comprendre  missatges  orals  dins  un  context  i  amb  suport            
visual,  utilitzant  les  informacions  rebudes  per  fer  tasques         
relacionades   amb   la   situació   i   amb   la   seva   experiència.  
 

- Expressar-se  oralment  amb  correcció  i  amb  una  entonació         
adequada  en  situacions  quotidianes  o  properes  a  la  realitat,          
emprant  els  procediments  verbals  i  no  verbals  adequats  a  la  situació            
i   amb   una   actitud   respectuosa   i   de   cooperació.  
 

- Llegir  de  forma  comprensiva  paraules,  frases,  oracions  i  textos          
diversos,  amb  una  bona  pronunciació,  i  ser  capaç  d’extreure’n          
informació  general  i  específica  d’acord  amb  una  finalitat  prèvia  i           
com   a   font   de   plaer   i   satisfacció   personal.  
 

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

- Identificar  trets  fonètics  i  rítmics,  d’accentuació  i  d’entonació,  així          
com  estructures  lingüístiques  i  aspectes  lèxics  de  la  llengua          
estrangera,   i   usar-los   com   a   elements   bàsics   de   la   comunicació.   
 

- Desenvolupar  la  competència  en  comunicació  lingüística  oral  i         
escrita  per  comunicar-se  i  interactuar  amb  els  altres,  aprendre,          
expressar  les  opinions,  transmetre  les  riqueses  culturals  i  satisfer          
les   necessitats   personals.  

 
- Utilitzar  els  coneixements,  habilitats,  destreses  i  experiències        

prèvies  amb  altres  llengües  per  adquirir  d’una  manera  més  ràpida,           
eficaç   i   autònoma   la   llengua   estrangera.  
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- 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  ajudin  a          
aprendre   millor.  

 
- Mostrar  una  actitud  receptiva,  d’interès,  d’esforç  i  de  confiança  amb           

la   pròpia   capacitat   d’aprenentatge   i   d’ús   de   la   llengua   estrangera.  
 

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

- Valorar  la  llengua  estrangera  i  les  llengües  en  general  com  a            
mitjans  de  comunicació  i  entesa  entre  persones  de  procedències  i           
cultures   diverses   i   com   a   eines   d’aprenentatge.  

 

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.  
● Competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i         

tecnologia.  
● Sentit   d’iniciativa   i   esperit   emprenedor.   
● Consciència   i   expressions   culturals.   

 
 

3.   Continguts  
- Past   simple   (regular   and   irregular   verbs)  
- Oral   Book   recommendation.   
- Future:going   to.   
- Asking   for   permission   and   favors.   



/

 
- Write   a   postcard.   
- Wh-questions.   
- Give   personal   details   about   you.   (I   was   born…)  
- Reasons   and   results.   (because/so)  
- What   would   you   like?  
- Do/does/did.   
- Comparative   and   superlative   adjectives   (irregular   too)  
- Vocabulary:  rooms  and  furniture  at  home,  actions  related  to  home           

(chores),  adjectives  about  character  or  personality,  occupations,        
actions   related   to   one’s   life,   places   related   to   jobs,   leisure   activities.   
  

4.   Metodologia   
 
La  singularitat  d’aquest  temps  ens  duu  a  aprendre  d’una  altra  manera.            
Treballarem  posant  atenció  a  les  competències  i  amb  l’objectiu  de  que  a             
l’hora  de  fer  les  tasques  les  puguin  fer  de  manera  mínimament  autònoma,             
que   amb   les   recomanacions   que   els   proporcionam   ho   puguin   fer.   
Les  propostes  per  l’alumnat  s’enviaran  a  través  de  la  plataforma           
Educamos  de  manera  setmanal  per  a  que  les  famílies  estiguin  informades            
de  la  tasca.  Així  mateix  els  alumnes  tendran  una  publicació  de  la  tasca  al               
classroom,   un   cop   l’hagin   feta   l’adjunten   al   mateix   classroom   o   via   email.   
 
La  tasca  queda  explicada  al  document  que  s’envia  i  en  el  cas  de  que  hi                
hagi  qualque  dubte  hi  ha  disponibilitat  total  tant  per  email  com  per  vídeo              
trucada  per  resoldre'ls.  Tendré  trobades  grupals  vía  meet  amb  els           
alumnes.   
 
Les  activitats  són  variades  i  pretenen  treballar  les  diferents  habilitats  de  la             
llengua:  “use  of  vocabulary”,  “listening”,  “reading”,  “writing”  and         
“speaking.  Algunes  les  fan  al  llibre  de  la  metodologia  AMCO  que  ja  tenien              
i  d’altres  a  un  fol,  o  a  través  d’un  vídeo  o  gravació.  També  poden  tenir                
qualque   fitxa   elaborada   per   la   mestra   o   activitats   online.   
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.  
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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  

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

            40%  

Presentació   i   qualitat   de   les   feines               40%  

       Esforç               20%  

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:  
Els  criteris  estaran  en  concordança  a  la  programació  i  les  directrius  inicials             
tenent  present  l’adequació  de  la  programació.  L’alumnat  que  hagi  assolit           
els   objectius   proposats   pel   curs   promocionaran.  
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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              
tutor/a   juntament   amb   la   PT   assignada   al   curs.  
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Àrea:   Matemàtiques  

1.Objectius  
● Fer  servir  habitualment  de  manera  adequada  els  mitjans         

tecnològics  per  facilitar  el  càlcul  i  la  recerca  d’informació  i  per            
tractar   i   representar   diverses   informacions.  

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

● Elaborar  i  emprar  instruments  i  estratègies  personals        
(aproximació,  estimació  de  càlculs  mentals,  mesures,       
orientació  espacial...),  per  fer  prediccions  i  en  la  resolució  de           
problemes.  

2.Competències   bàsiques   
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.  

3.   Continguts  
- Integració  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació           

en   el   procés   d’aprenentatge.  
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- Utilització  de  mitjans  tecnològics  en  el  procés  d’aprenentatge         

per  obtenir  informació,  fer  càlculs  numèrics,  resoldre        
problemes   i   presentar   resultats.  

- Nombres   enters,   decimals   i   fraccions.  
- La   numeració   romana.  
- Divisibilitat:  múltiples,  divisors,  nombres  primers  i  nombres        

composts.   Criteris   de   divisibilitat.  
- Operacions  amb  nombres  naturals:  addició,  subtracció,       

multiplicació   i   divisió.   
- Elaboració   i   ús   d’estratègies   de   càlcul   mental.  
- Ús   de   la   calculadora.  
- Aplicació   de   les   operacions   en   la   resolució   de   problemes.  
- Unitats   de   mesura   del   temps   i   les   relacions   entre   aquestes.  
- Equivalències   i   transformacions   entre   hores,   minuts   i   segons.  
- Gràfics   i   paràmetres   estadístics.  
- Recollida   i   classificació   de   dades   qualitatives   i   quantitatives.  
- Construcció   de   taules   de   freqüència   absolutes   i   relatives.  
- Iniciació  intuïtiva  al  rang  i  a  les  mesures  de  centralització:  la            

mitjana   aritmètica,   la   moda.  
- Elaboració  i  interpretació  de  gràfics  senzills:  diagrames  de         

barres,   poligonals   i   sectorials.  
- Anàlisi  crítica  de  les  informacions  presentades  a  través  de          

gràfics   estadístics.  
 

4.   Metodologia   
 

Les  activitats  plantejades  als  alumnes  es  comunicaran  via  Google          
Classroom  els  dilluns,  dijous  i  divendres.  Les  activitats  seran  de  caire            
competencial  i  també  es  faran  les  activitats  del  llibre  digital  relacionades            
amb   els   continguts   a   treballar.  
La  comunicació  serà  mitjançant  la  plataforma  Classroom,  correus         
electrònics   i   videoconferencies   amb   el   Google   Meet.  
El   feedback   serà   personalitzat   i   mitjançant   les   vies   abans   esmentades.  
El  material  que  s’utilitzarà  serà  el  Chromebook  personal  de  l'alumnat,           
totes   les   aplicacions   al   seu   abast   i   el   llibre   digital.  
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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  

Plataforma   digital.  
Tasques   al   classroom.  

50%  

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

30%  

Proves   d’avaluació  20%  

Qualificació   Total   
 

● Aquesta  taula  és  orientativa  ja  que  es  tindrà  en  compte  la  situació             
personal   de   l’alumnat.  

 

 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:  
 
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  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.   
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Àrea:Religió   

1.Objectius  
 

-Distingir   les   parts   de   la   Biblia   i   explicar   els   diferents   llibres.  
-Recerca  de  fragments  de  diferents  temes  amb  les  cites  bíbliques           
proposades.  
-Entendre   el   significat   de   l’Aliança   de   Déu   amb   el   seu   Poble.  
-Conèixer   i   respectar   el   decàleg   del   poble   de   Déu.  
-Comprendre   e   interpretar   els   valors   a   la   Llegenda   de   Sant   Jordi.  

2.Competències   bàsiques   
a)  Comunicació  lingüística  per  llegir  comprensivament,  reflexionar  i         
comunicar   els   resultats.  
 
  b)   Competència   digital   per   tractar   més   adient   la   informació.  
 
  c)    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.  
 
d)   Competència   social   i   cívica,   per   fonementar   els   valors   socials   i   morals.  
 

3.   Continguts  
 

    -La   Bíblia:   estructura   i   composició.  
    -Cites   bíbliques   
    -Déu   fa   aliança   amb   el   seu   poble.  
    -Déu   desitja   un   poble   sant:   els   deu   manaments.  
    -Valors   religiosos   i   ètics   de   la   llegenda   de   Sant   Jordi.  

 

4.   Metodologia   
Les  activitats  seran  propostes  per  treballar  els  continguts  d’una          
manera  competencial  però  també  treballaran  amb  el  llibre  de  text           
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(obert  i  flexible),fitxes  i  treballs  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  

Entrega   de   feines(puntualitat,   feedback,  
correcció…)  

50%  

Qualitat   de   les   feines.  30%  

Presentació   de   les   tasques  10%  

Competències   bàsiques   no   avaluades   en   els  
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  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  i           
s’impliquen   en   la   realització   de   les   feines   de   forma   satisfactòria.  
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