ADEQUACIÓ DE LES PROGRAMACIONS .
TERCER TRIMESTRE
CURS I ETAPA:4rt 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.
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
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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 alumnes 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
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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
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.
- Observar els éssers vius i la seva relació amb el medi.
- Identificar els avenços de la ciència
-

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.

3. Continguts
-Iniciació al coneixement científic i com s’aplica en les
ciències naturals.
- Tècniques d’estudi i de feina. Desenvolupament d’hàbits
de treball. Esforç i responsabilitat.
- Éssers vius, éssers inerts. Diferenciació.
- Els éssers vius: característiques, classificació i tipus.
- Els animals vertebrats i invertebrats: característiques i
classificació.
- Estructura i fisiologia de les plantes. La fotosíntesi i la
seva importància per a la vida a la Terra.
-L’agricultura i la ramaderia.
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4. Metodologia
Lectura i comprensió de textos proporcionats per la mestra.
- Explicacions a través de videos oferts per la mestra i a través
de les noves tecnologies.
- Realització d’activitats al quadern de l’alumnat.
- Com no són classes presencials ni tampoc on line, sempre es
comença de forma que l’alumnat consulti i pugui entendre,
llegint a les seves fotocòpies, la teoria del tema a treballar.
- 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
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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
avaluació.

primera i segona

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.”
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Àrea: SOCIALS
1.Objectius
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.
- Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es
produeixen amb el pas del temps i aplicar-les a l’estudi
de la història.
- Descobrir
les possibilitats que ens ofereixen les
tecnologies de la informació i la comunicació i aplicar-les
a l’aprenentatge.
- Adquirir hàbits de feina diària i apreciar l’esforç com a
qualitat necessària per assolir els objectius proposats en
qualsevol tasca.
-

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.
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3. Continguts
-Iniciació al coneixement científic i com s’aplica en les ciències
socials.
- Utilització de les tecnologies de la informació i la
comunicació per cercar i seleccionar informació, simular
processos i presentar conclusions.
- Desenvolupament d’estratègies per organitzar, memoritzar i
recuperar informació obtinguda mitjançant diferents mètodes i
fonts.
- Tècniques de treball individual.
- La història: el temps històric i la seva mesura.
- Les fonts històriques i la seva classificació.
- Les edats de la història: duració i datació dels fets històrics
que les delimiten. Les línies del temps.

4. Metodologia
-

Lectura del llibre d’aprenentatges que té l’alumnat.
- Explicacions a través de videos oferts per la mestra.
- Realització d’activitats al quadern de l’alumnat.
- Com no són classes presencials ni tampoc on line, sempre es
comença de forma que l’alumnat consulti i pugui entendre,
llegint al seu llibre, la teoria del tema a treballar.
- Si tot i així és complicada d’entendre, es completa amb un
video.
- Després han de fer les activitats respectives, que en gran
mesura són al dossier d’aprenentatge, però que també
proposa 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.
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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...

35

Qualitat de les feines.

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 pot ser menor que la mitjana de la
avaluació.

primera i segona

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.
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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: 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
contribueix exigint
seguiment de normes
instruments, aplicació
manera apropiada.

de les competències socials i cíviques hi
cooperació, assumpció de responsabilitats,
i instruccions, cura i conservació de materials i
de tècniques concretes i utilització d’espais de

● 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
➢ Els Instruments de L’Orquestra Simfònica.
➢ Negra, Corxera, Blanca i Rodona.
➢ Compàs Binari, Ternari i Quaternari.
➢ Beethoven. Audició.
➢ La Banda i la Big Band.
➢ El Saxòfon.
➢ Instruments d’arreu del món.
➢ Situació a l’escala de totes les notes.

➢ Instruments de la Música Moderna: Guitarra elèctrica, Baix elèctric i
Teclat.
➢ 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.
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Com ens comunicam amb les famílies i alumnes?
Mitjançant correus electrònics
Com és el feedback que donam?
Mitjançant correu electrònic.
Quin material utilitzarem?
Ordinador, Pàgina aula virtual de Música.

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

% EN LA
QUALIFICACIÓ

Seguiment de les feines a través del correu
electrònic.

25%

Entrega de feines 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
segona avaluació.

primera i
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ESO: Hi ha prova extraordinària per setembre pels alumnes que no han
superat l’assignatura en el mes de juny.

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

Viure amb les diferents produccions artístiques i gaudir-ne.
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions
artístiques del món.
Explorar i conèixer materials diversos dins les possibilitats de cada
família.
Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció,
imaginació i sensibilitat artístiques.
Fer diferents produccions artístiques.
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.
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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 autoregularse.
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
avaluació.

primera i segona

6. Recuperació i promoció:
No hi ha cap alumne amb aquestes característiques, segueixen bé el
procés d’aprenentatge. Tots i totes assoleixen els diferents continguts
respectant el seu ritme propi d’aprenentatge.
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Àrea: Educació física.
1.Objectius
1) Apreciar l’activitat física per al benestar i manifestar una actitud
responsable cap a un mateix, cap als altres i cap a l’entorn, i reconèixer
els efectes de l’exercici físic, del descans, de la higiene, de l’alimentació,
de la relaxació i dels hàbits de postura sobre la salut.
2) Utilitzar les capacitats físiques, les habilitats motrius i el coneixement
de l’estructura i del funcionament del cos per adaptar el moviment a les
circumstàncies i condicions de cada situació.
3) Conèixer, acceptar i valorar el propi cos, les seves possibilitats de
moviment i l’activitat física com a mitjà d’aprenentatge i diversió, de
coneixement personal i de sentir-se bé amb un mateix i amb els altres.
4) Utilitzar recursos de recerca i d’intercanvi d’informació relacionada amb
l’àrea, fent servir diferents fonts i fent ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació, de forma responsable, per desenvolupar un
esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.

2.Competències bàsiques
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.
- 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.
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- Resolució de problemes motors de certa dificultat.

4. Metodologia
La comunicació amb els alumnes es realitza mitjançant la plataforma
Educamos.
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.

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
avaluació.

primera i segona

6. Recuperació i promoció:
EP: No hi ha cap alumne amb necessitats de recuperació.
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Àrea: LLENGUA CATALANA
1.Objectius
1. Fer ús de la llengua per participar en diverses situacions

2.
3.

4.
5.

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.
Llegir i comprendre discursos orals i escrits que es presenten
en l’àmbit escolar 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 diversos adequats
quant a temàtica i complexitat i iniciar-se en els
Coneixements de les convencions formals específiques del
llenguatge literari.

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
● Comprensió i identificació de la informació rellevant de textos de
la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit
escolar, i valoració de la funcionalitat d’aquesta informació.

/

● Interiorització

del text escrit com a font d’informació,
d’aprenentatge, de diversió, de comunicació d’experiències i de
regulació de la convivència.
● Lectura comprensiva. Utilització d’estratègies per comprendre
textos escrits: elaboració i comprovació d’hipòtesis, inferències
d’informació sobre el text a partir dels coneixements i
experiències previs, consulta del diccionari, resum de les idees
bàsiques o dels aspectes més destacats, etc. Interpretació dels
sentits figurats i dels significats no explícits als textos.
● Integració de coneixements i informacions fent ús d’estratègies
per ampliar i donar sentit als aprenentatges: esquemes, taules i
mapes conceptuals.
● Elements bàsics dels diferents tipus de texts, pubilcitat, notícies
i teatre i aplicació d’aquests coneixements a la comprensió i la
interpretació dels textos.
●
Lectura de textos presentats en qualsevol suport, mostrant
interès i gust. Pla lector.
● Lectura personal, silenciosa, en veu alta, guiada i expressiva de
diferents tipus de text i en qualsevol suport.
●
Coneixement de les característiques específiques de la
comunicació escrita (linealitat, possibilitat de comunicació amb
interlocutors absents, permanència i fixació del pensament,
possibilitat de relectura), tipografies, apartats i títols, signes de
puntuació: punt, coma, guions, dos punts, signes d’exclamació i
d’interrogació, punts suspensius.
● Coneixement de les estratègies i normes bàsiques en la producció
de textos:planificació (concreció de la intenció comunicativa i del
destinatari, del tipus de text, de l’organització del contingut, etc.),
redacció de l’esborrany, avaluació i revisió del text per millorar-lo
amb l’ajuda del docent i els companys (reescriptura). Pla
d’escriptura.
● Ús adequat de les diferents categories gramaticals: complement
del nom, el verb: nombre i persones.
● Normes d’ortografia bàsiques: Majúscules, accentuació, c/qu, c/z,
ñ, h, ch.
● Diferents tipus de lectura amb obres i textos literaris adequats a
l’edat.
Textos
de
gènere
narratiu
(contes,
biografies,

/

autobiografies, novel·la realista, d’aventures, de misteri, de
ciència-ficció, de fantasia).

4. Metodologia
Lectura del llibre de coneixements que té l’alumnat.
- Dossier d’aprenentatges.
- Explicacions a través de videos oferits per la mestra.
- Realització d’activitats al quadern de l’alumnat.
- Com no són classes presencials ni tampoc on line, sempre es comença
de forma que l’alumnat consulti i pugui entendre, llegint al seu llibre,
la teoria del tema a treballar.
- Si tot i així és complicada d’entendre, es completa amb un video.
- Després han de fer les activitats respectives, que en gran mesura són
al dossier d’aprenentatge, però que també proposa 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

Evidències de l’actitud en el treball diari .

% EN LA
QUALIFICACIÓ
35%

/

Inclou l’entrega de feines puntuals, el
feedback online, la rectificació, la demanda a
la mestra...
Qualitat de les feines.

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 pot ser menor que la mitjana de la
avaluació.

primera i segona

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.”

/

Àrea: LLENGUA CASTELLANA
1.Objectius
1) Fer ús de la llengua per participar en diverses situacions
comunicatives de l’activitat social i cultural, activament i de
manera adequada, aplicant les estratègies, habilitats i normes
bàsiques de comunicació i adoptant una actitud respectuosa i de
cooperació, per prendre consciència dels propis sentiments i
idees i per controlar la pròpia conducta.
2) Llegir i comprendre discursos orals i escrits que es presenten en
l’àmbit escolar i analitzar-los amb sentit crític.
3) Utilitzar els coneixements sobre la llengua per expressar-se per
escrit amb correcció i cuidar l’estructura del text, els aspectes
normatius, la cal·ligrafia, l’ordre i la netedat.
4) Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant
a temàtica i complexitat i iniciar-se en els
5) Coneixements de les convencions formals específiques del
llenguatge literari.

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
- Comprensió i identificació de la informació rellevant de textos de
la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit
escolar, i valoració de la funcionalitat d’aquesta informació.

/

- Interiorització del text escrit com a font d’informació,
d’aprenentatge, de diversió, de comunicació d’experiències i de
regulació de la convivència.
- Lectura comprensiva. Utilització d’estratègies per comprendre
textos escrits: elaboració i comprovació d’hipòtesis, inferències
d’informació sobre el text a partir dels coneixements i
experiències previs, consulta del diccionari, resum de les idees
bàsiques o dels aspectes més destacats, etc. Interpretació dels
sentits figurats i dels significats no explícits als textos.
- Integració de coneixements i informacions fent ús d’estratègies
per ampliar i donar sentit als aprenentatges:esquemes, taules i
mapes conceptuals.
- Elements bàsics del discurs narratiu, poètic i teatral,
i
aplicació d’aquests coneixements a la comprensió i la
interpretació dels textos.
- Lectura de textos presentats en qualsevol suport, mostrant
interès i gust. Pla lector.
- Lectura personal, silenciosa, en veu alta, guiada i expressiva de
diferents tipus de text i en qualsevol suport.
- Coneixement de les característiques específiques de la
comunicació escrita (linealitat, possibilitat de comunicació amb
interlocutors absents, permanència i fixació del pensament,
possibilitat de relectura), tipografies, apartats i títols, signes de
puntuació: punt, coma, guions, dos punts, signes d’exclamació i
d’interrogació, punts suspensius.
- Coneixement de les estratègies i normes bàsiques en la
producció de textos:planificació (concreció de la intenció
comunicativa i del destinatari, del tipus de text, de l’organització
del contingut, etc.), redacció de l’esborrany, avaluació i revisió
del text per millorar-lo amb l’ajuda del docent i els companys
(reescriptura). Pla d’escriptura.
- Ús adequat de les diferents categories gramaticals: el nom
(classes de noms), el determinant, l’adjectiu, el pronom, el verb
(arrel, desinència i concordància).
- Normes d’ortografia bàsiques: Majúscules, accentuació, s sorda i
sonora i apòstrof.
- Diferents tipus de lectura amb obres i textos literaris adequats a
l’edat. Textos de gènere narratiu (contes, biografies,

/

autobiografies, novel·la realista, d’aventures, de misteri, de
ciència-ficció, de fantasia).

4. Metodologia
Lectura del llibre d’aprenentatges que té l’alumnat.
- Explicacions a través de videos oferts per la mestra.
- Realització d’activitats al quadern de l’alumnat.
- Com no són classes presencials ni tampoc on line, sempre es
comença de forma que l’alumnat consulti i pugui entendre,
llegint al seu llibre, la teoria del tema a treballar.
- Si tot i així és complicada d’entendre, es completa amb un
video.
- Després han de fer les activitats respectives, que en gran
mesura són al dossier d’aprenentatge, però que també
proposa 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
avaluació.

primera i segona

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.”

/

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

tasques

- 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.

- 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
-

Vocabulari relacionat amb una situació d’anar a un restaurant.
Recomanació oral d’un llibre.
Contestar un missatge per escrit.
Concepte de “Staying Healthy”. Vocabulari relacionat amb aquest
tema.
Adverbs of frequency.
Lectura “Healthy children”.
Verb “will”.
Expressió escrita amb consells per estar sa durant la cuarentena.

/

-

Expressar quina hora és.

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 i es retornaran via email a la mestra una
vegada estiguin fetes. 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 telèfon per atendre als nins/es com a la família.
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.

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

Evidències de l’actitud en el treball diari .
Inclou l’entrega de feines puntuals, el

% EN LA
QUALIFICACIÓ
50%

/

feedback online, la rectificació, la demanda a
la mestra...
Presentació i qualitat de les feines

30%

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
avaluació.

primera i segona

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.

/

Àrea: Matemàtiques

1.Objectius
1)Valorar el paper de les matemàtiques en la vida quotidiana i
reconèixer el valor d’actituds com l’exploració de diferents
alternatives, la conveniència de la precisió o aproximació i
l’esforç en la recerca de solucions.
2)Identificar i resoldre problemes de la vida quotidiana,
relacionar la realitat i les matemàtiques i valorar els
coneixements matemàtics per resoldre aquests problemes.
3)Utilitzar processos de lectura, reflexió, raonament i
estratègies de resolució de problemes, fer els càlculs
necessaris i comprovar les solucions.
4)Identificar formes geomètriques de l’entorn per comprendre
i descriure la realitat.
5)Desenvolupar estratègies de comprensió lectora en els
missatges transmesos pels textos escrits emprats en l’àrea.

2.Competències bàsiques
● 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
-Càlcul mental.
-Resolució de problemes.
-Estadística i probabilitat.
-Algoritme d'operacions: suma, resta, multiplicació i divisió per
nombres de dues xifres. Inici de la divisió per 3 xifres.
-Nombres romans.
-Unitats de mesura no convencionals: superfície i capacitat. -Unitats
de superfície: Aplicació per mesurar quadrats, rectangles i triangles.
-Presentació fraccions.
-Classificació dels triangles segons els costats.

4. Metodologia
-

Lectura del llibre d’aprenentatges que té l’alumnat.
Explicacions a través de videos oferits per la mestra.
- Realització d’activitats al dossier d’aprenentatge.
- Com no són classes presencials ni tampoc on line, sempre es
comença de forma que l’alumnat consulti i pugui entendre,
llegint al seu llibre, la teoria del tema a treballar.
- Si tot i així és complicada d’entendre, es completa amb un
videu.
- Després han de fer les activitats respectives, que en gran
mesura són al dossier d’aprenentatge, però que també
proposa 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...

40

Qualitat de les feines.

40

Presentació de les tasques.

10

Competències bàsiques no avaluades
alsapartats 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
avaluació.

primera i segona

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.”

/

Àrea: RELIGIÓ

1.Objectius
-

Veure el perdó com una forma adequada d’entendre als
demés, sabent que tots ens equivocam alguna vegada.
Conèixer les característiques del perdó de Déu.
Conèixer el sagrament de la Reconciliació.
Reconèixer la iniciativa de Jesús pels més necessitats i els
malalts.

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
-

-

El perdó com a necessitat de l’ésser humà.
Déu està sempre disposat al perdó.
El perdó de Déu: accions i paràboles de Jesús.
Amistat i preferència de Jesús pels més dèbils i necessitats.
El sagrament de la Reconciliació.

4. Metodologia
-

Lectura i comprensió de textos proporcionats per la mestra.
Explicacions a través de videos oferts per la mestra i a través
de les noves tecnologies.
Realització d’activitats al quadern de l’alumnat.

/

-

Com no són classes presencials ni tampoc on line, sempre es
comença de forma que l’alumnat consulti i pugui entendre,
llegint a les seves fotocòpies, la teoria del tema a treballar.
- 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
avaluació.

primera i segona

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.”

/

/

