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ETAPA Primària 

CURS 2.021-2.022 

ÀREA/MATÈRIA Formació Andorrana 

GRUP/GRUPS P6 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Neus Bellsolà – Anna Mª Choy 

DATA ELABORACIÓ: 5 de juliol del 2.021 

 

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:  44  sessions 

U1 “Un món divers”. 12 sessions 

U2 “Les emocions ens mouen”. 12 sessions 

U3 “Tastem la poesia”. 10 sessions 

U4 “Cuidem l’entorn!” 10 sessions 

 
Segona avaluació: 32  sessions 

U5 “ 1,2,3...provant”.                12 sessions 

U6 “ Dibuixem amb paraules”                10 sessions 

U7 ”Quina fauna!”                10 sessions 

 
Tercera  avaluació:  42  sessions 

U8 “ Que comenci la funció!”  12 sessions 

U9 “Invents que canvien el món”.  12 sesions 

U10 “M’expliques un conte?”  12 sessions 

U11 “ Fem el cim!”   6 sessions 

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 
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1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes de la 
comunicació: torn de paraula, organitzar el discurs, escoltar i incorporar les intervencions dels 
altres. 

2. Integrar i reconèixer la informació verbal i no verbal dels discursos orals. 

3. Expressar-se de forma oral per a satisfer necessitats de comunicació en diferents situacions amb 
vocabulari precís i estructura coherent. 

4. Comprendre missatges orals i analitzar-los amb sentit crític. 

5. Ampliar el vocabulari per aconseguir una expressió precisa utilitzant el diccionari com a recurs 
bàsic. 

6. Comprendre el sentit global dels textos orals, reconeixent les idees principals i secundàries i 
identificant idees o valors no explícits. 

7. Memoritzar i reproduir textos breus i senzills propers als seus gustos i interessos, utilitzant amb 
correcció i creativitat les diferents estratègies de comunicació oral que han estudiat. 

8. Comprendre textos orals segons la seva tipologia: narratius, descriptius, informatius, instructius i 
argumentatius, etc. 

9. Produir textos orals breus i senzills dels gèneres més habituals i directament relacionats les 
activitats de l'aula, imitant models: narratius, descriptius argumentatius, expositius, instructius, 
informatius i persuasius. 

10. Utilitzar de manera efectiva el llenguatge oral per comunicar-se i aprendre sent capaç d'escoltar 
activament , recollir dades pertinents als objectius de comunicació , preguntar i repreguntar , 
participar en enquestes i entrevistes i expressar -se oralment amb claredat el propi judici personal , 
d'acord a la seva edat. 

11. Valorar els mitjans de comunicació social com a instrument d'aprenentatge i d'accés a 
informacions i experiències d'altres persones. 

 

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 
 

1. Llegir en veu alta diferents textos, amb fluïdesa i entonació adequada. 
2. Comprendre diferents tipus de textos adaptats a l'edat i utilitzant la lectura com a mitjà per ampliar 

el vocabulari i fixar l'ortografia correcta. 
3. Llegir en silenci diferents textos valorant el progrés en la velocitat i la comprensió. 
4. Resumir un text llegit reflectint l'estructura i destacant les idees principals i secundàries. 
5. Utilitzar estratègies per a la comprensió de textos de diversa índole 
6. Llegir per pròpia iniciativa diferents tipus de textos. 
7. Utilitzar textos científics en diferents suports per recollir informació, ampliar coneixements i aplicar-

los en treballs personals. 
8. Concentrar-se en entendre i interpretar el significat dels textos llegits. 
9. Utilitzar les TIC de manera eficient i responsable per a la recerca i tractament de la 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, respectant la seva 

estructura i aplicant les regles ortogràfiques, tenint cura de la cal·ligrafia, l'ordre i la presentació. 
2. 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 millorar-los i avaluant, amb l'ajuda de guies, les produccions pròpies i 
alienes. 

3. Utilitzar el diccionari com a recurs per resoldre dubtes sobre la llengua, l'ús o l'ortografia de les 
paraules. 

4. Elaborar projectes individuals o col·lectius sobre diferents temes de l'àrea. 
5. Buscar una millora progressiva en l'ús de la llengua, explorant camins que desenrotllen la 

sensibilitat, la creativitat i l'estètica. 
6. Afavorir a través del llenguatge la formació d'un pensament crític que impedeixi discriminacions i 

prejudicis. 
7. 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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8. Utilitzar les TIC de manera eficient i responsable per presentar les seves produccions. 
 

Bloc 4. Coneixement de la llengua  
1. Aplicar els coneixements bàsics sobre l'estructura de la llengua, la gramàtica (categories 

gramaticals) , el vocabulari (formació i significat de les paraules i camps semàntics) , així com les 
regles d'ortografia per afavorir una comunicació més eficaç. 

2. Desenvolupar les destreses i competències lingüístiques a través de l'ús de la llengua. 
3. Sistematitzar l'adquisició de vocabulari a través dels textos. 
4. Desenvolupar estratègies per millorar la comprensió oral i escrita mitjançant el coneixement de la 

llengua. 
5. Utilitzar programes educatius digitals per realitzar tasques i avançar en l'aprenentatge 
6. Conèixer la varietat lingüística d'Espanya i de l'espanyol com a font d'enriquiment cultural . Mostrar 

respecte tant cap a les llengües i dialectes que es parlen a Espanya, com cap a l'espanyol 
d'Amèrica. 

 
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 interpretació de textos literaris narratius, lírics i 
dramàtics en la pràctica escolar, reconeixent i interpretant alguns recursos del llenguatge literari 
(metàfores, personificacions, hipèrboles i jocs de paraules) i diferenciant les principals convencions 
formals dels gèneres. 

3. Conèixer i valorar els recursos literaris de la tradició oral: poemes, cançons, contes, refranys, 
endevinalles. 

4. Produir a partir de models textos literaris en prosa o en vers, amb sentit estètic i creativitat: contes, 
poemes, endevinalles, cançons, i fragments teatrals. 

5. 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. 

  

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 respecte 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 i secundàries del text i del tema, seguiment d’instruccions, deducció d’implícits ....  
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Lèxic. Es tindran en compte els següents aspectes: reconeixement i aplicació del lèxic treballat, i 
aplicació 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 cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres 
alumnes.. 

 

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. En cas de 
superar-la, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 

 
 

 


