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1.Treball interdisciplinari 
Amb el treball interdisciplinari que els nostres alumnes han de realitzar al final de cada cicle, 
l’escola pretén que els alumnes aprenguin a: 

 Buscar informació a partir de diverses fonts. 

 Que realitzin un treball interdisciplinari. 

 Que el plasmin en un mural. 

 L’exposin oralment. 

 El tema l’ha d’escollir el propi alumne/a i aquest l’ha d’acotar als continguts treballats al cicle. 

 Ha de ser en llengua catalana. 

 Aquest treball s’ha d’elaborar durant el segon trimestre i s’exposaran durant el mes de maig. 

 Es demana que hi hagi certa implicació familiar en l’elaboració del treball. 
 
 

2. Realització de treballs d’aula  
Cicle Inicial:  

Es treballarà un projecte al llarg del curs. Fàcilment estarà relacionat amb l’àrea de 
Coneixement del Medi.  
A CI es recomana començar a fer treballs en grup, utilitzant la tècnica de murals. Tenint en 
compte els criteris establerts a nivell d’escola es realitzarà un mínim d’un mural cada curs. El 
mural es farà en grups de 3 o 4 persones. 

    

Cicle Mitjà: 
A CM es recomana seguir amb l’hàbit iniciat a CI de fer treballs en grup, utilitzant la tècnica de 
murals. Els treballs estaran relacionats amb l’àrea de Coneixement del Medi. 
Tenint en compte els criteris establerts a nivell d’escola es realitzarà un mínim d’un mural cada 
curs. El mural es farà en grups de 3 o 4 persones del mateix nivell o cicle. 
En acabar el treball, el tutor que encarregui el treball potenciarà l’exposició oral del treball, a fi 
d’afavorir la competència comunicativa. 
A CM, aprofitant els temes de Coneixement del Medi, es faran treballs individuals que es 
recolliran en un dossier, es farà un índex i s’hi posarà una tapa. 

 
Cicle Superior: 

Els treballs es realitzen principalment a l’àrea de medi, encara que també hi ha treballs a l’àrea 
d’educació física. Els mestres establiran quins treballs es fan en grup i quins es fan de forma 
individual. 
 

Treballs en grup: 
Tenint en compte els criteris establerts a nivell d’escola, es realitzarà un mínim d’un mural al 
llarg del curs. El mural es farà en grups de 3 o 4 persones. 
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En acabar el treball, el tutor que encarregui el treball potenciarà l’exposició oral del treball, a fi 
d’afavorir la competència comunicativa. 
La dinàmica del treball i la matèria a treballar la marcarà el tutor o professor encarregat de 
l’assignatura. Es poden fer servir diferents suports: power point... 

 
Treballs individuals: 

A CS es realitzaran treballs individuals al llarg del curs, amb una estructura donada.  
La dinàmica del treball la marcarà el tutor o professor encarregat de l’assignatura, així com les 
pautes de com han de realitzar el treball. 
 

Pautes per a l’elaboració d’un treball escolar: 

Aquestes pautes pretenen resumir els elements que es consideren bàsics en la presentació de 
qualsevol treball escolar. Per la seva banda el professorat pot donar les recomanacions 
específiques a l’hora de demanar un treball concret, i també pot donar directrius addicionals per 
elaborar-lo. 
 
Estructura del treball per CM i CS, el treball constarà de:  
 

1. Portada: Ha de tenir, el títol del treball, el nom de l’àrea, el curs, el nom i cognoms de 
l’alumne, pot portar una imatge inserida amb l’ordinador. 

2. Índex: On es recullin els títols de cada apartat. 
3. Cos del treball: Haurà de recollir tots els apartats que hagi marcat el professorat i que 

entre d’altres poden ser: 
o Introducció, on s’explica una mica la temàtica, objectius i estructura del treball. 
o Cos central, on desenvolupa el contingut principal del treball. 
o Conclusió, on es recullen els comentaris o els aspectes més rellevants de tot el 

treball. 
4. Bibliografia: Ha d’incloure els libres i diferents fonts d’informació que heu    consultat 

per tal d’elaborar el vostre treball, tant els recursos impresos com els electrònics. Per 
citar correctament un llibre seguiu aquestes instruccions:  
o Si és un llibre:  1er COGNOM 2on COGNOM, Nom, Títol del llibre en cursiva. Lloc 

d’edició: editorial, nom de la col·lecció, any d’edició.  
o Si és un document informàtic o electrònic, copiar l’enllaç. 

 
En la realització de tot el treball  s’haurà de tenir en compte tots aquests aspectes: 

o Polidesa: El treball s’ha de redactar i presentar amb una estructura acurada.  
o Ús de la llengua: Bona ortografia i correcció ortogràfica. La redacció serà fluïda, 

clara i concisa. Aquests aspectes són elements claus en l’elaboració dels treballs 
escolar que en milloren els resultats i la lectura. 

o Distribució de l’espai: Utilitzeu fulls DIN-A4. Impresos a una cara.  
o Ordre intern: caldrà veure clarament els títols i els subtítols de cada apartat. 
o Numeració de pàgines: Posar el número de pàgines a totes les cares escrites 

 
 
 

 

3. Lectures  
 Cicle inicial: 

Les lectures de llibres es potenciaran des de la biblioteca d’aula. Es farà ús de les activitats 
programades a nivell d’escola per a potenciar la lectura. 
Per Nadal es fa comprar un llibre, que els nens/es llegiran lliurament, l’intercanviaran entre ells 
amb el control del mestre, i a final de curs cada alumne el tornarà a casa. 
A 2on cada alumne treballarà la comprensió lectora mitjançant la lectura d’un llibre i les seves 
fitxes de treball. 
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 Cicle Mitjà: 
A CM s’iniciaran algunes tècniques d’estudi de: guió, esquema, resum. Es llegeix un llibre i es 
fan unes fitxes que es treballen col·lectivament. 
 
A 3er: Es llegirà un llibre en català que serà el mateix per tota la classe i la lectura anirà 
acompanyada d’un treball de comprensió. El llibre, de lectura obligatòria, formarà part del fons 
de llibres de l’escola, i estarà dins la biblioteca d’aula. 

 Llibre de lectura de 3er: Autora: Flàvia Company. L’espai desconegut, Col·lecció: El 
vaixell de vapor, Ed. Cruïlla. 

Per Nadal es comprarà un segon llibre, els alumnes el llegiran, l’intercanviaran  entre ells amb 
el control del mestre, i a final de curs cada alumne el tornarà a casa. 
 
A 4rt: Es llegirà un llibre en castellà, a fi de fomentar la lectura en les dues llengües. El llibre en 
castellà serà el mateix llibre per a tota la classe i la lectura anirà acompanyada d’un treball de 
comprensió. El llibre, de lectura obligatòria formarà part del fons de llibres de l’escola, i estarà 
dins la biblioteca d’aula.  

 Llibre de lectura de 4rt: Autora: Elizabeth Singer Hunt. En busca del tesoro hundido, 
Serie: Jack Stalwart, agente secreto, Colección: El barco de vapor, Ed. SM.  

Per Nadal, es farà comprar un segon llibre, que els nens/es llegiran lliurament, l’intercanviaran 
entre ells amb el control del mestre, i a final de curs cada alumne el tornarà a casa.  
Pel que fa a la lectura de l’anglès,  s’introduirà la lectura en llengua estrangera dins de les 
activitats d’anglès. Hi haurà lectures dins l’aula i s’utilitzaran com a recurs per a fer treball de 
comprensió acompanyat de fitxes que proposa el llibre. 

 
 Cicle Superior: 

A CS es seguiran treballant les tècniques d’estudi de: guió, esquema, resum.  
A 5è: Durant el 1er trimestre, es llegirà un llibre en castellà, a fi de fomentar la lectura en les 
dues llengües. El llibre en castellà serà el mateix llibre per a tota la classe i la lectura anirà 
acompanyada d’un treball de comprensió. El llibre, de lectura obligatòria formarà part del fons 
de llibres de l’escola, i estarà dins la biblioteca d’aula.  

 Llibre de lectura de 5è: Autor: Juan Martín Muñoz. El pirata Garrapata, Serie El Pirata 
Garrapata, Colección: El barco de vapor, Ed. SM.  

Per Nadal, es farà comprar un segon llibre, que els nens/es llegiran lliurament, després faran 
un treball escrit i finalment faran el préstec dins l’aula, i a final de curs cada alumne el tornarà a 
casa.  
Pel que fa a la lectura de l’anglès, s’introduirà la lectura en llengua estrangera dins de les 
activitats d’anglès. Hi haurà lectures dins l’aula i s’utilitzaran com a recurs per a fer treball de 
comprensió acompanyat de fitxes. 
 
A 6è: : Durant el 1er trimestre, es llegirà un llibre en català. El llibre serà el mateix llibre per a 
tota la classe i la lectura anirà acompanyada d’un treball de comprensió. El llibre, de lectura 
obligatòria formarà part del fons de llibres de l’escola, i estarà dins la biblioteca d’aula.  

 Llibre de lectura de 6è: Autor: Enric Lluch. El faraó Totun-nas, Col·lecció: Altamar, Ed. 
Bruño.  

Per Nadal, es farà comprar un segon llibre, que els nens/es llegiran lliurament, després faran 
un treball escrit i finalment faran el préstec dins l’aula, i a final de curs cada alumne el tornarà a 
casa.  
A 6è també es fan lectures de competències bàsiques amb preguntes de comprensió lectora 
dins l’horari curricular de llengua catalana. 
Pel que fa a la lectura de l’anglès, s’introduirà la lectura en llengua estrangera dins de les 
activitats d’anglès. Hi haurà lectures dins l’aula i s’utilitzaran com a recurs per a fer treball de 
comprensió acompanyat de fitxes. 
 

 


