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ETAPA Primària 

CURS 2021 - 2022 

ÀREA/MATÈRIA Formació andorrana 

GRUP/GRUPS P4 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Aroa Alonso i Ariadna Noria 

DATA ELABORACIÓ: 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: 39  sessions 

Unitat didàctica 1: Descripció personal 13 sessions 

Unitat didàctica 2: Biografia 13 sessions 

Unitat didàctica 3: Acudits i enganyifes 13sessions 

 
 
             Segona avaluació 35  sessions 

Unitat didàctica 4: Entrevista 10 sessions 

Unitat didàctica 5: Teatre 13 sessions 

Unitat didàctica 6: text Argumentatiu 12 sessions 

 
            Tercera  avaluació: 41 sessions 

Unitat didàctica 7: Text predictiu 13 sessions 

Unitat didàctica 8: Cal·ligrames 13 sessions 

Unitat didàctica 9: Web vaitges 15 sessions 

 
 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloc 1: Comunicació oral: parlar i escoltar  
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1. Expressar-se oralment en situacions comunicatives pròpies de la vida escolar, participant en 
converses que tractin temes quotidians.  

 
2. Participar en enquestes o entrevistes, utilitzant estratègies i expressions adequades, expressant 

la seva opinió personal.  
 

3. Produir i presentar missatges verbals i no verbals utilitzant estratègies, habilitats i normes 
adequades a diferents situacions de comunicació.  

 
4. Expressar i produir textos orals senzills segons la seva tipologia: narratius, descriptius, 

informatius, instructius i argumentatius.  
 

5. Comprendre el sentit i les característiques dels textos orals segons la seva tipologia, reconeixent 
les idees principals, deduint el significat de les paraules pel seu context i ampliant el seu 
vocabulari.  

 
6. Memoritzar, crear i reproduir contes, històries, textos senzills pròxims als seus gustos i 

interessos, representant petites obres de teatre amb ajuda dels recursos expressius lingüístics i 
no lingüístics del seu cos. 

 
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir.  

0. Llegir en veu alta diferents textos, amb fluïdesa i entonació adequada  
 

1. Comprendre diferents tipus de textos adaptats a l'edat i utilitzant la lectura com a mitjà per a 
ampliar el vocabulari i fixar l'ortografia correcta.  

 
2. Llegir en silenci diferents textos valorant el progrés en la velocitat i la comprensió.  

 
3. Aplicar estratègies de lectura per a la comprensió i interpretació de textos escrits integrant els 

tres moments del procés lector: abans de la lectura, durant la lectura i després de la lectura.  
 

4. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l'àmbit personal i familiar, àmbit 
escolar i àmbit social, captant el seu sentit global, identificant la informació rellevant, extraient 
informacions concretes, realitzant inferències, determinant l'actitud del parlant i valorant alguns 
aspectes de la seva forma i el seu contingut.  

 
5. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres literàries a 

través d'una lectura reflexiva que permeti identificar postures d'acord o desacord respectant en 
tot moment les opinions dels altres.  

 
6. Utilitzar els diccionaris, la biblioteca del centre i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

com a font d'obtenció d'informació.  
 

7. Llegir per pròpia iniciativa diferents tipus de textos.  
 

8. 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. Utilitzar la llengua, de manera oral i escrita, per a formular i respondre a preguntes, narrar 
històries i expressar sentiments, experiències i opinions.  

 
2. Produir textos amb diferents intencions comunicatives amb coherència, respectant la seva 

estructura i aplicant les regles ortogràfiques, cuidant la cal·ligrafia, l'ordre i la presentació.  
 

3. Aplicar totes les fases del procés d'escriptura en la producció de textos escrits de diferent índole: 
planificació, textualització, revisió i reescriptura, utilitzant esquemes i mapes conceptuals, 
aplicant estratègies de tractament de la informació, redactant els seus textos amb claredat, 
precisió i correcció, revisant-los per a millorar-los i avaluant, amb l'ajuda de guies, les 
produccions pròpies i alienes.  
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4. Utilitzar el diccionari com a recurs per a resoldre dubtes sobre la llengua, l'ús o l'ortografia de les 

paraules.  
 

5. Elaborar projectes individuals o col·lectius sobre diferents temes de l'àrea.  
 

6. Buscar una millora progressiva en l'ús de la llengua, explorant llits que desenvolupin la 
sensibilitat, la creativitat i l'estètica.  

 
7. Afavorir a través del llenguatge la formació d'un pensament crític que impedeixi discriminacions i 

prejudicis.  
 

8. Dur a terme el pla d'escriptura que doni resposta a una planificació sistemàtica de millora de 
l'eficàcia escriptora i fomenti la creativitat.  

 
9. Utilitzar les TIC de manera eficient i responsable per a presentar les seves produccions. 

 
Bloc 4. Coneixement de la llengua.  

 
1. Identificar els components bàsics de qualsevol situació comunicativa.  

 
2. Aplicar els coneixements sobre la llengua per a resoldre problemes de comprensió de textos 

orals i escrits i per a la composició i revisió progressivament autònoma dels textos propis i 
aliens., utilitzant la terminologia gramatical necessària per a l'explicació dels diversos usos de la 
llengua.  

 
3. Conèixer i aplicar les normes ortogràfiques i utilitzar-les amb correcció en els textos escrits 

ajustant progressivament la seva producció en situacions reals de comunicació escrita a les 
convencions establertes.  

  
4. Comprendre, explicar i valorar les relacions semàntiques que s'estableixen entre les paraules.  

 
5. Reconèixer i identificar els elements de la frase, subjecte i predicat, i la seva relació.  

 
6.  Reconèixer la realitat plurilingüe d'Espanya valorant-la com una riquesa del nostre patrimoni 

històric i cultural. 
 

Bloc 5. Educació literària.  
1. Apreciar el valor dels textos literaris i utilitzar la lectura com a font de gaudi i informació i considerar-la 
com un mitjà d'aprenentatge i enriquiment personal de màxima importància.  
  
2. Integrar la lectura expressiva i la comprensió i interpretació de textos literaris narratius, lírics i 
dramàtics en la pràctica escolar, diferenciant les principals convencions formals dels gèneres.  
  
3. Utilitzar les biblioteques d'aula i de centre per a obtenir informació i gaudir de la lectura d'obres 
literàries apropiades.  
  
4. Elaborar textos senzills, seguint patrons característics, emprant de manera coherent la llengua escrita i 
la imatge.  
  
5. Identificar i corregir, en textos orals i escrits, els trets i expressions que manifestin discriminació social, 
cultural, ètnica i de gènere.  
  
6. Participar amb interès en dramatitzacions de textos literaris adaptats a l'edat i de produccions pròpies 
o dels companys, utilitzant adequadament els recursos bàsics dels intercanvis orals i de la tècnica 
teatral. 
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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:    

 El vocabulari 

 L’Estructura (narracions, dramatitzacions) 

 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 

 

Dictat: 

 Ortografia treballada: baixarem 1punt per cada falta i 0,50 per cada accent (Els accents només 

es tindran en consideració en els dictats preparats). Una falta repetida es computarà només una 

vegada. 

 Paraula mal escrita (contarem una falta, encara que en la mateixa paraula n’hi hagi més d’una ) 

 Lletra llegible.  

 

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) 

 

Actitud:  
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 Responsabilitat envers el treball (aportació de materials i tasques). 
 Comportament a l’aula (atenció, respecte, participació). 
 Qualitat de la presentació en les seves tasques 
 Rendiment: esforç i constància 
 Implicació en el treball cooperatiu 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Les avaluacions suspeses es recuperaran si se supera la següent avaluació.  

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


