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ETAPA PRIMARIA 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Formació Andorrana 

GRUP P3 

MESTRES Josep Baró i Sergi Rubio 

DATA ELABORACIÓ: 7 de juliol 2021 
 

1. OBJECTIUS 

 
1. 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. 
 
2. Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, 
que els permetin desenvolupar-se  amb autonomia en l'àmbit familiar i domèstic, 
així com en els grups socials amb els quals es relacionen. 
 
3. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana com la llengua 
oficial del país  i desenvolupar hàbits de lectura. 
 
4. Iniciar-se en la utilització, per a l'aprenentatge, de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació desenvolupant un esperit crític davant els missatges 
que reben i elaboren. 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

Primera avaluació:  30 sessions 
 

Unitat didàctica 0: Ja fem tercer! 5 sessions 

Unitat didàctica 1: Tots som especials 6 sessions 

Unitat didàctica 2:  Preparats, llestos, ja! 6 sessions 

Unitat didàctica 3:  Tenim molt a dir 6 sessions 

Unitat didàctica 4:  Bones notícies! 7 sessions 

 
Segona avaluació:  25 sessions 

Unitat didàctica 5: Ens convertim en xefs! 6 sessions 

Unitat didàctica 6: Fem de còmics 6 sessions 

Unitat didàctica 7: Expliquem històries 6 sessions 

Unitat didàctica 8: Llegendes: realitat o invenció 7 sessions 

 
Tercera  avaluació: 28  sessions 

Unitat didàctica 9:   La poesia mola 6 sessions 

Unitat didàctica 10: Fem teatre! 6 sessions 

Unitat didàctica 11: Fem un món sostenible 6 sessions 
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Unitat didàctica 12: Escrivim allò que ens passa 10 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Bloc 1: Comunicació oral: parlar i escoltar  
1. Elaborar i produir textos orals estructurats i adequats a diferents situacions 

comunicatives (dirigides i espontànies) pròpies dels àmbits personal, escolar i 
social, respectant les normes de la comunicació: organitzar el discurs, torn de 
paraula, escoltar i aportar informació o punt de vista coherent. 

2. Utilitzar el llenguatge oral per comunicar-se i aprendre a partir de l'escolta 
activa,  

3. Reconèixer informació verbal i no verbal en diferents situacions 
comunicatives. Comprendre missatges verbals i no verbals.  

4. Expressar de forma oral utilitzant un discurs ordenat i vocabulari d'acord amb 
cada situació.  

5. Participar en activitats de comunicació i expressió oral respectant el punt de 
vista dels altres i realitzant aportacions coherents.  

6. Comprendre el sentit global de textos orals i el significat de les paraules 
(vocabulari), identificant les idees principals i secundaries. 

2. Comprendre i expressar textos orals senzills de diversos tipus. Memorització i 
dramatització.  

 

Bloc 2: Llegir 
1. Conèixer la correspondència entre fonemes i grafies en contextos de lectures 

significatives.  
2. Desenvolupar l'hàbit lector.  
3. Identificar diversos tipus de fonts d'informació.  
4. Llegir textos en veu alta amb la pronunciació, el ritme i l'entonació adequats.  
5. Utilitzar estratègies per a la identificació de diferents tipus de textos.  
6. Utilitzar estratègies de comprensió de textos de diferent índole.  
7. Llegir per pròpia iniciativa diferents tipus de textos.  
8. Recollir informació de diferents suports textuals i valorar-la.  
9. Conèixer la necessitat d'utilitzar la biblioteca, la seva organització i normes 

d'ús. Identificar informació en diferents suports per obtenir informació.  
10. Dur a terme el pla lector que doni resposta a una planificació sistemàtica de 

millora de l'eficàcia lectora i fomenti el gust per la lectura. 
 
Bloc 3: Comunicació escrita: escriure 

1. Produir textos amb diferents intencions comunicatives amb coherència, 
claredat i estructura correcta. Respectant la seva estructura i aplicant les 
normes ortogràfiques, tenint cura de la cal·ligrafia, l'ordre i la presentació.  

2. Interioritzar les normes per a la producció de diferents tipus de textos.  
3. Escriure diferents tipus de text segons la finalitat.  
4. Aplicar les normes ortogràfiques bàsiques, signes de puntuació i accentuació 

de les paraules d'ús més freqüent. Presentar els treballs amb bona cal·ligrafia, 
respectar l'ordre i neteja en els escrits.  

5. Practicar diferents tipus de dictat.  
6. Dur a terme el pla d'escriptura que doni resposta a una planificació sistemàtica 

de millora de l'eficàcia escriptora i fomenti la creativitat. 
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Bloc 4: Coneixement de la llengua: 

1. Adquirir vocabulari per facilitar i millorar la comprensió i expressió oral i escrita 
a través dels textos.  

2. Adquirir i aplicar l'ús ortogràfic: punt, majúscula, signes d'interrogació i 
d'exclamació en un text. Aplicar les normes ortogràfiques a les produccions 
escrites Escriure correctament les paraules relacionades amb la norma 
ortogràfica treballada.  

3. Conèixer i diferenciar el nom de la resta de classes de paraules.  
4. Identificar l'adjectiu com a acompanyant del nom. Identifica els elements que 

indiquen el gènere i el nombre en el substantiu.  
5. Reconèixer la síl·laba tònica de cada paraula. Utilitza el guió per a la divisió de 

paraules.  
6. Identificar i conèixer els determinants articles i demostratius, les seves classes i 

els seus diferents matisos de significat.  
7.  Conèixer els temps verbals i conjuga els verbs regulars. Identifica verbs 

irregulars.  
8. Identificar una oració i els seus elements. 
9. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument 

d'aprenentatge. 
 
Bloc 5: educació literària  

1. Llegir textos propis de la literatura infantil i juvenil (poesia, còmics, contes, etc.), 
Utilitzant, entre altres fonts, webs infantils. 

2. Realitzar dramatitzacions a través de gestos i vestimenta per transmetre la 
cultura.  

3. Utilitzar la biblioteca d'aula i de centre per buscar obres del seu interès i gaudir 
de la lectura.  

4. Elaborar contes i poemes senzills en llengua, emprant de forma coherent la 
llengua escrita i la imatge per a expressar situacions comunicatives concretes. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

La nota global de l’àrea s’obtindrà dels percentatges aplicats de la següent manera: 

 

Escoltar, parlar i 

conversar 
Llegir i escriure 

Coneixement de 

la llengua 
Actitud 

20% 30% 30% 20% 

 

Criteris de correcció i puntuació 

 

Comprensió  i Expressió Oral:    

Per avaluar aquest apartat, tindrem en compte: 

- El Vocabulari 

- L’Estructura (narracions, dramatitzacions) 
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- La Gesticulació i postura corporal. 

- La Vocalització i entonació 

- La Memorització i reproducció 
 

Comprensió  

- Entén els missatges orals (Lectura) 

 

Expressió Escrita:      

- Lletra neta i clara 

-  Formació de frases correctes i coherents 

- Temps verbals (present, passat, futur) 

-  Ortografia     

-  Respectar les característiques de las diverses topologies textuals. 

- Continguts , coherència i creativitat 

- Us dels signes de puntuació 

- Riquesa de lèxic 

 

Lèxic : 

- Incorpora i utilitza el vocabulari  treballat a classe. 

- Incorpora i utilitza l’ús dels diversos diccionaris. 

 

Gramàtica: 

- Identifica dins de l’oració les categories gramaticals 

- Concordança entre gènere i nombre 

- Identifica el subjecte i el predicat 

- Coneix els temps verbals ( persona, nombre i temps) 

 

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 tindrem en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels 
nostres alumnes. 
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Les avaluacions suspeses es recuperaran si es supera la següent avaluació. En el 

cas de que es recuperi una avaluació anterior, la nota serà de suficient. 
 


