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IDEA INICIAL

BASTIDA DE LA PROGRAMACIÓ



VIATGE MÀGIC I MISTERIÓS.

IDEA DEi PARTIDA 

Imagino un grup classe de 24 alumnes. Intento comprendre'ls segons les nocions que tinc (molt elementals i
més  aviat  de  manera  intuïtiva;  però  hi  crec;  en  certa  manera  des  de  fa  molts  anys)  de
les intel·ligències múltiples.  Uns  quants  alumnes  han  aconseguit,  al  llarg  de  l'etapa  -fins  arribar  a  cicle
superior -en què ara es troben- un bon desenvolupament, pel que fa a la intel·ligència matemàtica i espacial.
Algun alumne té la seva  mobilitat reduïda, no així to el relacionat amb la parla i unes reduïdes possibilitats
per a la digitació. Certes intel·ligències, les relacionades amb les lingüístiques, no han pogut gaudir de les
experiències  suficients  -més  aviat  tot  el  contrari-  que haguessin  afavorit  tals  desenvolupaments.  Alguns
alumnes  que  es  mostren introvertits,  més  aviat  sembla  (furgant  una  mica  certs  detalls  de  la  seva
personalitat) que gaudeixen d'una intel·ligència  predominantment intrapersonal. Altres, amb cert tarannà
de lideratge, semblen manifestar un cert desenvolupament de les seves capacitats interpersonals; tot i els
conflictes  que  en  no  poques  ocasions  provoquen  per  la  seva  "excessiva"  (forta,  dominant,  a  vegades
prepotent) personalitat.  Així  mateix hi  ha bastants alumnes que assisteixen, en activitats extraescolars,  a
classes de música; la qual cosa vol dir que treballen i desenvolupen la intel·ligència musical, que d'alguna
manera serà aprofitada i potenciada, igual que el conjunt de les altres intel·ligències, a classe per la sèrie
d'activitats del supòsit pretès en les activitats d'aquesta idea.

Establiria grups de quatre alumnes. Sis grups, per tant. Crec més indicat, triar jo -sense fer-ho explícit 

esmentant-ho a ells- els alumnes que poden ser mes aviat catalitzadors (o cosa semblant) del grup. La resta 

de components es triaran entre ells, moderant jo si cal.

A cada grup se'ls encarregarà una feina, segons els epígrafs següents (i tot sota la misteriosa frase -feta- de: 

AMB EL TEMPS I UNA CANYA ANIREM FENT):



AMB MESURA

1. ESPAIS, de l'escola (i del seu recinte, s'entén)

2. ESPAIS, de l'entorn proper de l'escola.

3.FORMES, de l'entorn proper a l'escola (i alternatiu: llinda amb Port Aventura i l'obviaré, hi solen anar 

sovint... i hi ha més món que la tal aventura).

4. FORMES, un pèl més remotes de l'entorna de l'escola.

AMB TEMPS

1.VIATGES PEL TERRITORI. Disseny de trajectes als llocs d'interès no massa lluny de l'escola (que s'hi pugui 

anar a peu o en bicicleta).

2.VIATGES, pel temps antic i contemporani (restes romanes properes a l'escola; grup escultòric de Xavier 

Mariscal).

Hi haurà una activitat que anirà agafant forma poc a poc i que serà nexe del tots els grups: construcció en 3D 

d'una edificació... que ha de resultar al final de tot aquest viatge.

Pretenc usar el Google Earth i el programa (no sé si serà possible, estic seguint ara els tutorials i potser és un 



pèl complex, l´'usaria amb mínims) de construccions en 3D SketchUp 2015 (versió gratuïta, faltaria més), 

PDI... i el que els companys de grup de treball -al curset aquest em refereixo-  suggereixin.

LA BASTIDA AMB QUE MUNTO LA PROGRAMACIÓ GENERAL ÉS EL SEGÜENT GUIÓ:

I

•Sèrie de sessions destinades a la motivació i a la presentació -invitació- de la tasca.

•Sèrie de sessions, també de curta durada però incrementant-se, destinades a la informació dels programes a utilitzar.

II

•Sèrie d'activitats d'experimentació amb la finalitat de familiaritzar-se amb els programes. Amb avaluacions de caire 

orientador i auto-regulador (que l'alumne se n'adoni i millori).

•Sèrie d'activitats amb els recursos practicats que impliquin altres -que les específicament digitals- àrees curriculars.

II

Sèrie d'activitats d'avaluació que tractaran de mesurar l'habilitat i l'ús que s'ha fet de les activitats pel que fa al pas de 

la informació al coneixement (quins, i com han estat construïts, els coneixements dels i les alumnes).
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UNA VISIÓ DE CONJUNT



http://blocs.xtec.cat/aprenent80855153/files/2015/11/UNA-VISI%C3%93-DE-CONJUNT.jpg
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PLATILLA I UNITATS DE PROGRAMACIÓ



PLANTILLA PROGRAMACIÓ

TÍTOL

VIATGE  FANTÀSTIC I 
MISTERIÓS

GRADACIÓ ORIENTACIONS 
MEDOTOLÒGIQUES

ACTIVITATS APRENENTATGE

ORIENTACIONS PER A 
L'AVALUACIÓ

CONTINGUTS

ACTIVITATS D'AVALAUCIÓ



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA CORRESPONENT A LA PRIMERA SESSIÓ

TÍTOL

VIATGE  FANTÀSTIC I 
MISTERIÓS

PRIMERA SESSIÓ:
PRESENTACIÓ I
LA INVITACIÓ
OBJECTIUS

• Despertar inquietud pel nou 
que no és del corrent general.

• Afavorir l'atenció i l'audició 
com a component bàsic de la 
comunicació.

GRADACIÓ ORIENTACIONS 
MEDOTOLÒGIQUES
Es pretén recórrer a la imaginació 
com a element motivador i 
afavoridor de l'aprenentatge.
Les activitats seran de caire 
auditiu. 
ACTIVITATS APRENENTATGE

• Escoltar, llegir i comentar 
al voltant del mitjans 
previstos i presentats.

ORIENTACIONS PER A 
L'AVALUACIÓ

Per començar crear un clima 
motivador i un pèl enigmàtic. 
Suscitar expectativa que faciliti el 
treball.

CONTINGUTS

• Audició de “Magical 
Mystery Tour” (Beatles). 
Fent referència a la lletra que
és una invitació, que per 
nosaltres serà a la descoberta
de coneixements i habilitats 
informàtiques.

• Lectura incitadora de certa 
expectativa.

• Breu audició -amb 
referències a la mar- d'un 
fragment del concert de 
Jordi Savall i músics de 
Mare Adriàticum (es pretén 
ambientar i proveir d'un fil 
conductor del que seran les 
pròximes activitats. 

Activitat principalment 
observacional.

ACTIVITATS D'AVALAUCIÓ
L'activitat en aquest sentit serà la de 
fer anotacions que registrin les 
reaccions i disponibilitats dels 
alumnes pel que fa a la seva atenció 
i comentaris que puguin fe



• Pel que fa a les competències digitals en aquestes activitats de caire introductori es tindrà en 
compte i es  practicarà la competència 8: Realitzar activitats en grup utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

• I quant a les competències bàsiques generals les implicades seran aspectes de la competència 
comunicativa i audiovisual (C1) i trets de l'artística i cultural. 



TÍTOL

VIATGE  FANTÀSTIC I 
MISTERIÓS
PRIMERES 
INFORMACINS 
SESSIONS 4a: ELEMENS
INICIALS DE GOOGLE 
EARTH

GRADACIÓ ORIENTACIONS 
MEDOTOLÒGIQUES
Aquestes activitats quedaran 
registrades i a disposició dels 
alumnes a fi de què puguin ser 
consultades quan calgui.

ACTIVITATS APRENENTATGE
Presencials dels continguts aquí 
expressats. S'esmentarà, es deixarà 
enllaç del programa que els 
alumnes podran fer servir per a  
gravar la veu mentre transcorren 
les imatges del Google Erth i es 
farà demostració de com fer-ho 
(amb micròfon, aparell d'àudio 
connectat a la PDI. És a dir 
s'ensenyarà com fer un vídeo 
tutorial o expositiu; que els pot 
servir per a muntar exposicions  
d'allò que vulguin, o hagin de,  
realitzaran els alumnes.

ORIENTACIONS PER A 
L'AVALUACIÓ

La gradació en aquesta sèrie 
d'activitats -les destinades a la 
informació- consistirà en la durada 
de les sessions que serà 
incrementada.
CONTINGUTS
Presentació, localització i 
exemplificació d'ús de les eines a 
utilitzar.
Es farà esment d'aquelles pestanyes 
amb que, més endavant, els alumnes
podran experimentar per a la 
descoberta de les seves possibilitats 
(tant de les pestanyes com les dels 
alumnes). 

ACTIVITATS D'AVALAUCIÓ

• Observacionals i reguladores
-si calen- de l'atenció 
requerida.

• Serà anotat segons la 
gradació: poca, bastant, 
molta; en el contingut 
conductual de l'atenció.

OBJECTIUS:
. Presentar, localitzar i 
conèixer les eines que 
s'utilitzaran: línies, camins i 
càmera de vídeo.
. Posar exemples d'ús.
. Provar les eines mostrades.



Les competències digitals implicades entre una i altre sessió són:

• Competència 1: Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves 
funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

• Competència 2: Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de 
dades numèriques i presentacions multimèdia.

• Competència 3: Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge 
fixa, so i imatge en moviment . 



TÍTOL

VIATGE  FANTÀSTIC I MISTERIÓS

1a ACTIVITAT D'APRNENTATGE
• Descobrir el funcionament 

d'una eina digital.
• Millorar el redactat d'un 

text instructiu amb 
intencionalitat expositiva.

• Cuidar l'exposició eral  pel 
que fa a la precisió del 
llenguatge. 

• Col·laborar els participants 
d'un equip per a una 
finalitat comuna.

GRADACIÓ ORIENTACIONS 
MEDOTOLÒGIQUES
El diàleg entre els membres dels 
grups serà el camí -mètode- per a 
aconseguir aprendre com funciona 
una eina informàtica senzilla i 
intuir algunes de les seves 
possibilitats.
Es cuidarà la participació de tots 
els membres.
ACTIVITATS APRENENTATGE

• Mitjançant la 
l'experimentació es 
coneixerà el comportament 
d'una eina digital

• Mitjançant una guia 
recordatori és realitzarà el 
redactat del funcionament 
de l'eina. 

• Les activitats hauran de ser 
col·laboratives.

ORIENTACIONS PER A 
L'AVALUACIÓ

La descoberta del funcionament 
d'aquesta eina pot ser prou intuïtiu. 
Les icones empleades ja són prou 
conegudes en general. Una primera 
activitat, per tant, força senzilla per 
començar. 

CONTINGUTS

• Descoberta del 
funcionament i les 
possibilitats d'una eina 
digital integrada a un 
programa.

• Col·laboració entre 
membres d'un grup de 
treball per a l'elaboració 
d'un text base d'una 
exposició oral

ACTIVITATS D'AVALAUCIÓ

• S'avaluarà el seguiment del 
guió, l'ordre, concisió i 
precisió del text.

• La claredat expositiva 
(ritma, vocalització i ordre 
de les idees). On 3 serà un 
màxim, 2 un entremig i 1 
millorar molt  dos o més 
aspectes dels esmentats.



 





TÍTOL

VIATGE  FANTÀSTIC I MISTERIÓS
PLANANT, MESURANT I MÉS
OBJECTIUS:

• Conèixer i utilitzar diferents 
recuros de l'Open-sandoké.

• Utilitzar eines de mesura 
informàtiques.

• Exercitar-se en l'ús de texts 
descriptius i informatius.

• Realitzar locucions 
expositives

• Estimular les pròpies 
iniciatives i associacions 
d'idees.

COMPETÈNCIES DIGITALS:

• C1: Seleccionar, utilitzar i 
programar dispositius 
digitals i les seves 
funcionalitats d’acord amb 
les tasques a realitzar. 

• C2: Utilitzar les funcions 
bàsiques de les aplicacions 
d’edició de textos, 
tractament de dades 
numèriques i presentacions 
multimèdia.

• C3: Utilitzar programes i 
aplicacions de creació de 

GRADACIÓ ORIENTACIONS 
MEDOTOLÒGIQUES

• Breus explicacions 
d'immediata aplicació.

• Deixar marge a 
l'experimentació per part de
l'alumne.

• Treball cooperatiu.
• Fomentar, per aquestes 

qüestions, la curiositat i 
més possibilitats dels 
alumnes i de nous 
interessos.

ACTIVITATS APRENENTATGE

• Es realitzaran indagacions 
que obtinguin coneixement 
d'àrees i distribucions 
d'espais coneguts. 

• S'utilitzaran diferents 
mitjans i dispositius 
informàtics per a les 
indagacions de formes i 
mesures de la zona on 
s'habita.

• Es construiran, per tant, 
coneixements mate 
matemàtics i descriptius del
lloc on es viu.

ORIENTACIONS PER A 
L'AVALUACIÓ

• Les dificultats en la 
utilització d'eines del 
programari i dispositius 
seran ateses en intervencions
puntuals.

CONTINGUTS

• Coneixement, relació i 
aplicació de mitjans 
informàtics a continguts 
pràctics de geometria 
(figures planes)

• Exposicions orals adaptades 
al contingut que es treballa. 

• Una manera de verificar la 
implicació de cada alumne 
en l'equip de treball al que 
pertany serà fer fer a cada 
alumne petites intervencions 
en aplicacions dels materials 
utilitzats.

ACTIVITATS D'AVALAUCIÓ

• Que busqui l'alumne allò que
mitjançant el conegut (regle 
de la PDI)

• Que presenti ell la seva 
pròpia proposta abans de 
realitzar-la i que la realitzi.

• Es prendran mesures amb el 
Google Earth de zones 
triades per l'alumne.

• Es farà intervenir als 
companys en la demanda 
d'aclariments i realitzacions.

• Mitjançant una taula en que 
constin els següents criteris, 
s'avaluaran entre ells.

1. Ordre i claredat expositiva 
en les locucions: Baix, 
correcte, alt.

2. Segons el que ha explicat el 
company, podries tu realitzar
allò que ha explicat?: hauria 
de demanar ajuda, amb certa 
dificultat, crec que me'n 



dibuix i edició d’imatge fixa, 
so i imatge en moviment.

•  C5: Construir nou 
coneixement personal 
mitjançant estratègies de 
tractament de la informació 
amb el suport d’aplicacions 
digitals. 

• C8: Realitzar activitats en 
grup utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 

sortiria amb certa facilitat.



TÍTOL

VIATGE  FANTÀSTIC I 
MISTERIÓS
TRES TRAJECTES I UNA 
GIMCANA
OBJECTIUS:

• Ocasionar activitats 
principalment d'avaluació.

• Interactuar els diferents 
grups de treball per a la 
realització dels seus 
respectius treballs.

• Descriure un itinerari.

• Cercar col·laboració per 
a elaborar una gimcana. 

• Esbrinar, reconèixer i 
aplicar una mesura 
agrària. 

• Usar concepte de fracció 
per a elaborar la 
gimcana.

• Usar mitjans i dispositius 
digitals pels anteriors 
objectius.

GRADACIÓ ORIENTACIONS 
MEDOTOLÒGIQUES

• Aquestes activitats serien 
especialment destinades 
-pel que fa al mestre i 
participants en les 
activitats- a l'avaluació.

• Altres activitats de la 
mateixa índole serien 
aquelles en què els alumnes
han de presentar els seus 
treballs a la resta d'equips o
als alumnes de cicle mitjà.

ACTIVITATS APRENENTATGE

• Realització mitjançant el 
Google Erth d'itineraris 
realitzables en realitat.

• Col·laboració amb altres 
equips per a la realització 
de les activitats pròpies i 
respectives de cada aquip 
de treball.

ORIENTACIONS PER A 
L'AVALUACIÓ

• Aquella corresponent al 
desenvolupament segons els 
trets de personalitat de cada 
alumne.

CONTINGUTS

• Ús de mitjans informàtics i 
telamàtics per a la realització
d'activitats d'aprenentatge.

• Elaboració, esquematització 
i exposició oral de rutes 
elaborades pels alumnes.

• Col·laboració amb altres 
equips de treball per a 
esbrinar què és una ha 
(hectàrea)

• Investigació mitjançant 
textos escollits sobre restes 
històriques.

• Elaboració conjunta d'un text
informatiu.

• Elaboració d'una gimcana 

• Les en totes les activitats 
anteriors haurien de ser 
orientatives i destinades a les
modificacions necessàries 
per a la correcte realització 
de les activitats.

• En aquestes, de caràcter 
eminentment avaluatiu, es 
prendrien notes d'indole 
observacionals que 
intentessin copsar el progrès 
dels alumnes.

CRITERIS:
LLENGUA

• En els moments expositius: 
1. to de veu expressiu del que 

s'esta comunicant, ritme 
d'exposició adaptat a 
l'auditori (no ràpid pels 
menors)-

2. Lèxic entenedor.
• Els informes escrits:
1. Ortografia bàsica, no més de 

dues per paràgraf (cap: 
correcte; una: suficient; més 
de dues: s'hauria de millorar 
a correcte).

2. S'han de veure organitzats en
paràgrafs que distingeixin 
idees diferenciades.

3. Hauran de cercar i respondre



usant conceptes de fracció i 
mesura amb mitjà adequat 
(Google Earth).

•

• Lectura de textos 
informatius per a la seva 
comprensió i extracció 
d'informació en un únic text
del mateix caràcter.

• Exposició ora, mitjançant 
guió, de la recerca 
efectuada.

• Seguiment de vincles on 
consten els textos a 
treballar. 

correctament els exercicis 
proposats en la gimcana. 
(se'ls podria passar-un cop a 
classe- una prova individual 
de tals continguts).
MATEMÀTIQUES

• Hauran d'assolir el concepte,
la noció real mostrada en 
aplicacions sobre el terreny 
representat en el Google Erth
d'una hectàrea.

• Hauran de saber aplicar i 
explicar les fraccions 
necessàries aplicades als 
nombre naturals que 
representen la mesura en les 
distàncies dels punts de les 
proves de la gimcana.

• Haurien de poder fer breu 
demostració del coneixement
adquirit en l´ús de les eines 
utilitzades del Google Erth i 
dels dispositius informàtics 
utilitzats. (Aquí l'avaluació 
podria ser al grup (com 
s'ajuden entyre ells) i també 
individualment)

ACTIVITATS D'AVALAUCIÓ

• Les proposades en aquesta 
unitat.



TÍTOL

VIATGE  FANTÀSTIC I 
MISTERIÓS
LA MÀGIA DE L'SKETCHUP (I, II, 
III i IV)
Competència digital C3: Utilitzar 
programes i aplicacions de 
creació de dibuix i edició 
d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment.
OBJECTIUS:

• Conèixer les eines bàsiques 
de l'SketchUp.

• Practicar-les.
• Realitzar petites 

construccions.

GRADACIÓ ORIENTACIONS 
MEDOTOLÒGIQUES

• Realitzar les pràctiques 
immediatament després de 
l'ensenyament programat.

• Buscar propostes de 
construccions els membres 
del grup de treball i arribar 
a consens per a la 
realització d'una.

ACTIVITATS APRENENTATGE

• Amb guia puntual els 
alumnes hauran de realitzar
una construcció usant totes 
les eines ensenyades i 
apreses.

ORIENTACIONS PER A 
L'AVALUACIÓ

. De senzilles a més complexes 
construccions.

CONTINGUTS

• Exercitació d'allò ensenyat.
• Experimentació lliure usant 

les eines ensenyades.
• Realització segons 

imaginació o amb model 
buscat pels alumnes d'una 
construcció pactada entre els
membres del grup de treball.

• El criteri bàsic serà: millor 
treball aquell que ha estat 
realitzat amb totes les eines 
del programa ensenyades.

• A partir d'aquí, percentatges 
segons eines usades. Totes: 
100%, la meitat: 50%; 
menys, insuficient; la meitat 
suficient, tot excel·lent. 
L'avaluació serà referida al 
grup de treball, escoltant les 
opinions dels components 
pel que fa a la implicació de 
cadascú.

ACTIVITATS D'AVALAUCIÓ

• La realització de l'activitat 
serà la mateixa activitat per a
ser avaluada. 



4
RELACIÓ CURRÍCULUM PRIMÀRIA (LLENGUA LITERATURA CATALANA, MATEMÀTIQUES)/PROJETE TAC



DE L'ANÀLISI COMPARATIU REALITZAT ENTRE EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA RELATIU A CS
(EN LES ÀREES DE LLENGUA  I LITERATURA CATALANA I DE MATEMÀTIQUES) I LA PROPOSTA
DEL PROJECTE TAC, CONSIDERO QUE ELS CONTINGUTS, OBJECTIUS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
-LA REALITZACIÓ DE TOT PLEGAT HAURIA D'EFECTUAR-SE MITJANÇANT LES ACTIVITATS
DEL PROJECTE PROPOSADES ALS ALUMNES- TINGUTS EN COMPTE PER AL PROJECTE HAN
ESTAT ELS SEGÜENTS: 

RELACIÓ CURRÍCULUM/PROJECTE TAC

CICLE SUPERIOR (6è)

MATEMÀTIQUES

CONTINGUTS (I)

ESPAI I FORMA

•Creació de figures tridimensionals utilitzant materials físics i recursos tic.

•Representació de figures geomètriques sobre eixos de coordenades: polígons regulars, paral·lelograms. anàlisi i 
interpretació gràfica de les propietats d’aquestes figures.

•Utilització d’escales sobre mapes per calcular distàncies reals.

•Localització de punts, creació de camins i determinació de la distància entre punts situats en un sistema de 



coordenades. ús del raonament espacial en la utilització de mapes, la planificació d’itineraris i el disseny de 
plànols, en suports físics i virtuals.

•Aplicació d’idees i conceptes geomètrics a problemes de la vida diària i de l’entorn. representació i resolució de 
problemes geomètrics que comprenguin nocions de fraccions, d’àrea i de mesura.

MESURA

•Descripció acurada, oral i escrita, del procés de mesura realitzat. 

•Determinació de les àrees del rectangle, el quadrat i el triangle. 

CONEXIÓ AMB ALTRES ÀREES

•Interpretar i fer, amb els instruments de dibuix i els recursos tic adients, representacions espacials (itineraris, 
plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents concrets i generals, de l’entorn quotidià i d’altres àrees.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•Valorar la quantificació en situacions de la vida real com un aspecte que afavoreix la comparació, l’ordenació i la
classificació.

•Formular problemes a partir de situacions conegudes i comunicar oralment i per escrit, de forma coherent, clara 



i precisa, coneixements i processos matemàtics realitzats (càlculs, mesures, construccions geomètriques, resolució 
de problemes).
 
•Interpretar el sistema de numeració decimal; interpretar i utilitzar els nombres naturals, fraccionaris, decimals 
(fins als centèsims) i nombres negatius, d’acord amb contextos de la vida quotidiana, i reconèixer les relacions 
entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges.

•Utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris i decimals de forma apropiada a 
cada context; desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: fer les operacions bàsiques mentalment, 
mitjançant els algorismes de càlcul escrit i usar les tic i la calculadora per calcular i cercar propietats dels 
nombres i operacions, i seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit i amb mitjans tècnics.

•Interpretar i fer, amb els instruments de dibuix i els recursos tic adients, representacions espacials (itineraris, 
plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents concrets i generals, de l’entorn quotidià i d’altres àrees.

•Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos geomètrics de l’entorn, utilitzant nocions com 
perpendicular, paral·lel, simètric...; classificar les figures i els cossos, d’acord amb característiques geomètriques 
(vèrtexs, costats, angles, cares, arestes, diagonals...), i expressar-ne els criteris i els resultats.

•Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, l’instrument i l’estratègia de mesura de les magnituds 
de longitud, fer-ne l’estimació prèvia, la mesura, expressant el resultat amb precisió, i comprovar-la, i utilitzar 
l’equivalència d’unitats d’una magnitud, en situacions on tingui sentit.

OBJECTIUS 

L’àrea de matemàtiques de l’educació primària té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següent:



1. Utilitzar i valorar les matemàtiques com una eina útil per comprendre el món i per expressar informacions i 
coneixements sobre l’entorn, i reconèixer-les com una ciència oberta i dinàmica. 

2. Reconèixer situacions-problema de l’entorn i utilitzar les matemàtiques per resoldre-les, triant els recursos 
que es considerin més adients i explicant-ne l’elecció.

3. Organitzar i consolidar el pensament matemàtic a partir de la comunicació coherent i clara de les pròpies 
idees, i dels processos matemàtics emprats, als companys i als mestres.

4. Crear i utilitzar representacions per organitzar, registrar i comunicar les idees i els processos matemàtics, 
així com interpretar i usar el llenguatge matemàtic, com ara xifres, signes, dibuixos geomètrics, taules i 
gràfics per descriure fenòmens habituals.

5. Comprendre el sistema de numeració decimal i el significat de les operacions. calcular amb fluïdesa i fer 
estimacions raonables, tot utilitzant diferents tècniques: càlcul mental, càlcul escrit i càlcul amb calculadora
i altres tic, d’acord amb la situació.

6. Identificar i descriure formes geomètriques de l’entorn, tot utilitzant el coneixement dels seus elements i de 
les seves propietats. interpretar i utilitzar procediments d’orientació espacial en contextos diversos.

7. Comprendre les magnituds mesurables i el procés de mesurar, i aplicar les unitats d’ús habitual, les 
tècniques i els instruments de mesura adequats a cada situació.



LLENGUA CATALANA I LITERATURA

CONTINGUTS 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Parlar i conversar

•Participació activa i col·laborativa, en interacció amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de 
l’aula i l’escola, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, 
explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d’ensenyament i aprenentatge, respectant les 
normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).

•Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia (exposicions, descripcions de situacions o processos, 
d’emocions), amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. 
•exposició de temes de manera ordenada i comprensible, i participar activament en els diàlegs o debats, aportant i
defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats, amb la possibilitat 
de fer-ho en presència d’una càmera.

•Exposicions a partir d’un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com a suport programaris de presentació.

•Expressió del pensament de manera coherent i estructurada per satisfer necessitats personals, escolars i socials.

•Interès a participar en les converses i expressar-se amb claredat i bona pronúncia.

•Adequació del llenguatge a la situació comunicativa en converses informals, presentació de treballs o relació amb
persones més grans.



•Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències de gènere.

Escoltar i comprendre

•Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: 
activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida quotidiana.

•Utilització de les tic per a la comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació audiovisual, per 
obtenir-ne informació i per aprendre.

•Reelaboració i explicació de manera sintètica d’exposicions o explicacions que ha fet alguna persona o bé que 
s’han escoltat o s’han mirat a través d’algun mitjà audiovisual, amb especial atenció quan el procés de recerca 
s’ha fet amb l’ús de les tic.

•Comprensió de textos audiovisuals i identificació i valoració com a representacions de la realitat.

•Capacitat crítica per comprendre allò que s’ha escoltat i fer-se preguntes a partir dels continguts exposats.

•Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres.

Llegir i comprendre

•Comprensió de les informacions escrites en algun dels formats possibles que fan referència a qualsevol àmbit de 
l’escola i de la vida quotidiana (material de treball, instruccions, anotacions, fullets informatius, documentals, 
publicitat, cartes, articles del diari, reportatges i entrevistes, entre d’altres).

•Lectura de missatges en suport audiovisual, de manera que la informació que se n’extregui es faci a partir del 



text, imatges, gràfics i altres recursos que en formen part i sabent identificar els elements del llenguatge 
audiovisual i la seva funció expressiva. 

•Lectura en veu alta de manera que el to de veu, la velocitat i l’entonació s’ajustin a l’auditori. 

•Utilització d’internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les 
adreces de més ús i capacitat per captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per ferne un treball 
personal.

•Ús d’eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i entorns virtuals.

•Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d’experiències. 

escriure

•Escriptura de textos produïts en diferents situacions i que responguin a diferents intencions que, sempre que 
calgui, han de tenir el suport d’imatges o esquemes: narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, 
receptes, còmics, entre d’altres.

•Coneixement i aplicació de l’estructura que determina la tipologia dels textos (per exemple, en una descripció, hi 
ha una presentació i un desenvolupament; en una notícia s’ha de respondre a unes preguntes; en una narració, hi 
ha de passar alguna cosa).

•Consolidació de les estratègies adquirides en cursos anteriors en el procés de producció de textos: pensar 
(intencions, destinatari, contingut possible), escriure (tenir present la intenció, llegir la part escrita per saber com 
continuar, afegir-hi o treure idees), revisar (comprovar si respon a la primera intenció, fer-ne una lectura en veu 
alta per comprovar-ne la coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure, afegir o inserir-hi 



fragments).

•Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema o imatge.

•Utilització de manera autònoma de diferents recursos per autocorregir un text o corregir els dels altres.

•Coneixement dels recursos bàsics del maquinari i del programari de tractament de textos, d’edició gràfica i de 
presentacions i de dibuix que permeti elaborar-hi textos, fer-hi esquemes o mapes conceptuals i inserir-hi imatges 
i àudios. 

•Utilització de programari per enviar i rebre correus electrònics, per escriure i publicar a internet per comunicar-
se. 

•Coneixement d’altres mitjans que permeten produir textos amb un component visual o auditiu, com el vídeo o la 
ràdio.

•Observació i pràctica amb els signes de puntuació que organitzen el text en paràgrafs (punt i a part), que 
marquen el final d’oració (punt i seguit, admiració, interrogant, punts suspensius), o que organitzen els elements 
de la frase (coma, dos punts, cometes, guió, parèntesis).
 
•Aplicació d’instruments personals per revisar l’ortografia dels textos: regles conegudes, deducció per 
comparació, associació de paraules, llibretes personals, consultes, diccionaris, corrector incorporat en un 
tractament de textos i bases d’orientació, entre molts altres. capacitat per reflexionar sobre els errors de cadascú i
buscar recursos per corregir-los.

dimensió literària

•Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant la imatge fixa o en moviment i el so) per descriure, narrar i 



informar i per expressar emocions i opinions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Llengua catalana i literatura

•Valorar la participació activa en les converses de classe i l’ús d’un llenguatge comprensible per a les funcions 
bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. així mateix, ha de saber escoltar
els altres i respectar els torns de paraula.

•Comprendre produccions orals (conferències, exposicions, explicacions), provinents de diferents mitjans. tenir 
capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees principals que s’hi han exposat.

•Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, entre altres), amb 
preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. utilització de material 
gràfic.

•Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits de tipologia
diversa i en diferents formats. saber elaborar síntesis en forma d’esquema o mapa conceptual.

•Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre d’altres) i 
audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). saber respondre i formular preguntes referides als textos que 
s’han llegit o mirat.

•Escriure textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents –a mà i fent ús de les tic– ben construïts, 
amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revisar.



•Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos.

•Expressar idees a través d’esquemes.

•Utilitzar programari per comunicar-se amb l’exterior: correu electrònic i entorns virtuals de comunicació. 

•Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’adiguin al tipus de text, a les 
intencions i al registre. tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres.

•Mostrar seguretat en l’ortografia de base i bon coneixement de les normes ortogràfiques que responen a lleis 
constants i haver après algunes normes d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les paraules d’ús 
freqüent.

•Aplicar l’accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció pròpia. 

•Mostrar progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball, 
acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.

OBJECTIUS

Les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera de l’educació 
primària tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i 
col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i 
utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les tic, per obtenir informació i 
per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, 



racistes o sexistes.

2. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita per a la 
construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en 
les creacions culturals. 

3. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, 
i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 

4. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de comunicació o de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. 

5. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar informació com 
per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum. 

6. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, segons l’edat.

7. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació reflexiva, 
per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta i per comprendre textos orals i escrits.

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

9. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de 
les llengües.



CONCLUSIÓ: 

Imagino que si aquest projecte és pogués reduir a un únic full amb le seves 
dues cares, llavors una d'elles seria excusa, pretext, de l'altra; i això de 
manera mútua. 

És a dir que tot allò que constaria -per a ser realitzat- en la pàgina, 
Tecnologia per a l'Aprenentatge i el Coneixement fora un pretext per a la 
realització de l'altra pàgina Llengua catalana/Matemàtiques. De la mateixa 
manera que la pàgina Llengua/Matemàtiques fora un pretext per a la pàgina 
per al ús de les TAC.    


