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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Formació Andorrana 

GRUP/GRUPS P5 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Nadia Franco – Thaïs Maestre  

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:  42 sessions 
 

Unitat didàctica 1 Comencem            7 sessions 

Unitat didàctica 2 Vivim experiències i Fem de guionistes           17 sessions 

Unitat didàctica 3 Expressem el que sentim i ens descrivim          18 sessions 

 
Segona avaluació: 35 sessions 
 

Unitat didàctica 4 Experimentem, aprenem i 
presentem notícies 

18 sessions 

Unitat didàctica 5 Fem una campanya de difusió i el 
lloc on vivim 

17 sessions 

 
Tercera  avaluació: 42 sessions 
 

Unitat didàctica 6 Fem de superherois i som bons 
anunciants 

18 sessions 
 

Unitat didàctica 7 Opinem, participem i fem de crítics 
de cinema 

24 sessions 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

A inici de curs es procedeix a una avaluació inicial per a avaluar els coneixements previs dels 
alumnes. 
 
Bloc 1. Comunicació oral: parlar i escoltar. 
1. Valorar la participació activa en les converses de classe i l’ús d’un llenguatge comprensible per a 

les funcions bàsiques, com relacionar-se i aprendre. Expressar experiències viscudes. Així mateix, 
saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

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

3. Exposar termes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat…), 
amb preparació prèvia i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest en la situació comunicativa. 
Utilització de material gràfic (paper o digital). 

                            
 

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 
1. Aplicar tot tipus d’estratègies per a comprendre el sentit global i la informació específica de textos 

escrits de tipologia diversa i en diferents formats. Saber elaborar síntesis en forma d’esquema o 
mapa conceptual. 

2. Comprendre autònomament textos de tot tipus i en qualsevol dels formats possibles (contes, 
poemes, articles, fullets informatius, documentals TIC…).  

3. Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit o vist. 

4. Conèixer el funcionament d’una biblioteca –també de les virtuals–, per localitzar-hi llibres de 
coneixements i lectures literàries. 

 

Bloc 3. Comunicació escrita: escriure. 
1. Escriure textos de tot tipus: text instructiu, narratiu, descriptiu, conversacional, argumentatiu, 

poètic, cartes, notes i avisos, diari personal, amb coherència –a mà o fent ús de les TIC–, ben 
construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure i revisar. 

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

3. Expressar idees per mitjà d’esquemes. 

4. Utilitzar programaris a internet per a comunicar-se amb l’exterior: correus electrònics i d’altres. 

 

Bloc 4. Coneixement de la llengua. 
1. Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i una estructura que s’adiguin al tipus de 

text, a les intencions i al registre. Tenir capacitat per a revisar i millorar els textos d’un mateix o 
dels altres. 

2. Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 

3. Mostrar seguretat en l’ortografia de base, 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. 

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

5. Coneixement dels mecanismes de la llengua per a crear significat, com la derivació, la composició, 
el sentit figurat i tots els que s’han treballat durant el curs. Aplicació en els textos de producció 
pròpia. 

6. 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. 

 

Bloc 5. Educació literària. 
1. Mostrar comprensió dels llibres de literatura que llegeixen: saber explicar com són els 

protagonistes, la trama i els escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una 
valoració global. 

2. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb actitud 
de respecte envers les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les. 
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3. Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar 
el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 

4. Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en 
contextos multilingües sabent adaptar els missatges. 

5. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 
racistes, sexistes i classistes. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Als alumnes se’ls informa del valor que tenen les diferents activitats d’avaluació i d’on surt la nota 
final. 
La nota final serà el resultat d’aplicar el següent quadre de percentatges: 

 

Educació 
literària 

Llengua i 
parlants 

Llegir i escriure Coneixement de la llengua 

Actitud 
Lectura 

Comprensió i 
expressió oral 

Comprensió i 
expressió escrita 

Gramàtica Ortografia Lèxic 

10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 

 
Criteris de correcció i puntuació: 

 
Lectura: fluïdesa i expressivitat (ritme, entonació i puntuació)  
 
Expressió oral: es tindran en compte els següents aspectes: Coherència, claredat, to i ritme de veu, 
expressivitat, gesticulació mitjançant rúbriques i observació sistemàtica.  
 
Expressió escrita: es tindran en compte els següents aspectes: Presentació, grafia; ortografia, tipus 
de text (narració, descripció, diàleg, entrevista ...), ordre temporal del text, que les frases expressin 
idees completes, oracions ben enllaçades, ús correcte dels  signes de puntuació, utilització de recursos 
lèxics,  
 
Comprensió oral i escrita: es tindran en compte els següents aspectes: Reconeixement de les idees 
principals del text i del tema, seguiment d’instruccions, ....  
 
Lèxic: es tindran en compte els següents aspectes: Reconeixement i aplicació del lèxic treballat, i 
valoració del seu ús en la vida quotidiana. 
 
 
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 tindrem en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Donat el caràcter globalitzador i d’avaluació contínua, les avaluacions suspeses es recuperen si es 
supera la següent avaluació. En cas de superar-la la qualificació serà de suficient. En aquest sentit, es 
prendran mesures facilitadores per a que es puguin assolir els pertinents continguts. 

 


