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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Formació Andorrana: català 

GRUP/GRUPS P1 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Estefania Colomé - Cristina Palmé  

DATA ELABORACIÓ: Setembre 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Comprendre i expressar-se oralment de forma adequada en els diferents contextos de l’activitat social 

i cultural. 

 

2. Fer ús dels coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a escriure i parlar de 

forma adequada, coherent i correcta i per a comprendre textos orals i escrits. 

 

3. Utilitzar la llengua per a relacionar-se i expressar-se de manera adequada en l’activitat social i 

cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació, per a prendre consciència dels propis 

sentiments i idees i per a controlar la pròpia conducta. 

 

4. Utilitzar, en situacions relacionades amb l’escola i la seva activitat, les diverses classes d’escrits 

mitjançant els quals es produeix la comunicació amb les institucions públiques. 

 

5. Utilitzar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i la comunicació per a 

obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. 

 

6. Fer un ús eficaç de la llengua a l’escola, utilitzant-la tant per buscar,  processar informació, com per 

iniciar-se en l’escriptura de  textos. 

 

7. Iniciar-se en l’utilització de la lectura com a font de plaer i enriquiment personal per tal de 

desenvolupar hàbits  lectors. 

 

8. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats pel que fa a temàtica i complexitat. 

 

9. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la societat com a font de riquesa personal i col·lectiva. 

 

2.DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

  
Primera avaluació:  53  sessions  

Unitat didàctica1: Lectoescriptura 1  28 sessions  
Unitat didàctica 2: Lectoescriptura 2  25 sessions  

  
  

Segona avaluació: 48 sessions  

Unitat didàctica 3: Quina vergonya!  24 sessions  
Unitat didàctica 4: Assemblea de 
marrameus  

24 sessions  
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Tercera  avaluació: 32  sessions  

Unitat didàctica 5: El Palau del rei Manel  16 sessions  
Unitat didàctica 6: Un concurs de nassos  16 sessions  

 
 

3.CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Participar en les situacions de comunicació de l’aula, respectant les normes d’intercanvi:      

respectar el torn de paraula, escoltar, mirar l’ interlocutor, seguir el tema. 

 

2. Expressar-se de forma oral per mitjà de textos presentats de manera organitzada. 

 
3. Captar el sentit global de textos orals d’us habitual, identificant la informació més rellevant. 

 
4. Localitzar informació concreta i realitzar inferències directes amb la lectura de textos. 

 
5. Relacionar posant exemples concrets, la informació que hi ha en textos escrits propers a 

l’experiència infantil, amb les pròpies vivències i idees,i mostrar la comprensió a través de la 

lectura en veu alta. 

 
6. Conèixer textos literaris de la tradició oral i de la literatura infantil adequats al cicle, així com 

alguns aspectes formals simples de la narració i de la poesia. 

 

7. Identificar de forma guiada alguns canvis que es produeixen en les paraules, els enunciats i 

textos al realitzar segmentacions, canvis d’ordre, supressió i inserció que fan millorar la 

comprensió i l’expressió oral i escrita. 

 
8. Utilitzar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar ajuda, acompanyar 

l’expressió amb gestos, utilitzar diccionaris i material de consulta i identificar alguns aspectes que 

l’ajudin a aprendre millor. 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Per obtenir la nota global repartirem els continguts en blocs i els valorarem amb percentatges: 

 

      

Criteris de correcció i puntuació: 

 

     De manera general puntuarem cada activitat dels diferents eixos d’aquesta manera: 

 

- 50% ben resolta       Suficient. 

-     60%                          Bé 

- 70%   i el 80%          Notable      

-     90% i 100%             Excel·lent 

Escoltar, parlar i 

conversar 
Llegir i escriure 

Coneixement de la 

llengua 
Actitud 

30% 30% 20% 20% 
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-    Per sota del 50%      Insuficient 

   

 

 De manera detallada: 

 

- Expressió oral: 

Tindrem en compte la coherència, la fluïdesa i l’ordre en les seves exposicions, els seus recursos 

verbals i no (lèxic, to de veu, gestos, postures…) i el saber respectar les intervencions dels seus 

companys i el torn de paraula. 

 

- Lectura: 

        Valorarem el procés i les diferents etapes de l’alfabetització emergent 

 

- Expressió escrita: 

Tindrem en compte la creativitat, la coherència i el lèxic emprat. 

 

 

Actitud: 

 

Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

● Rendiment: esforç i constància  

● Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

● Responsabilitat envers el treball:  

 

✔ Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini establert. 

✔ Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres 

alumnes 

 

.  

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Considerem que en tractar-se d’una avaluació continuada el fet d’aprovar una avaluació posterior a 

la suspesa queda recuperada, tot i que també és té en compte l’evolució i les capacitats de l’alumne. 

(individualment, oralment, per escrit...)  

La nota de la recuperació serà un SUFICIENT. 

 

 
 


