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Escola Collaso i Gil                               Curs 2019-20 

 
Títol de la FSD 

Som els superherois i  les superheroïnes que salvaran el mar 

Centre Nivell/curs  

Escola Collaso i Gil 4rt de primària 

Professorat implicat: 

Mestres de llengües 

 

 

Tema comú a les seqüències de la família: 
Tipologia: 

La humanitat preservarà el mar 
Descriptiu 

Llengües Gèneres 
Productes / tasques finals 

Llengua Catalana Publicitat/Anunci 
Video publicitari 
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Llengua Castellana Correus electrònics 
Power Point per passar a l’escola 

Llengua Anglesa Cartells 
Cartells amb accions preventives 

 

SEQÜÈNCIA 1  (Títol) 

Llengua: Català 

Producte final: Àudio-visual d’anunci publicitari.  

Context 

Cada dia veiem més notícies en diferents formats sobre el canvi climàtic i el mal que fa l’èsser humà al medi ambient 

i al mar. Per què no buscar les causes reals i proposar al món, als amics, a les famílies, a l’entorn… mesures per 

evitar aquest maltracte? Per què no utilitzem un àmbit tan poderós com és la publicitat per fer-nos escoltar i fer 

reflexionar i participar? 

 

Utilitzem les eines de l’escola com el seu web, per penjar vídeos publicitaris persuasius fets per nosaltres on es 

recullin aquelles accions que com a ciutadans fem malament i mesures adients i funcionals per modificar en positiu 

l’estat actual del planeta. 

 

 

 

ÀMBITS 
CURRICULARS 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE  

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT 

  

 Plantilla de programació d’una família de seqüències didàctiques.  Programa Avancem (2019) 



FAMÍLIA DE SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES  
Educació Primària   

AGRUPADES 
PER 
DIMENSIONS  

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Àmbit lingüístic 
 
 

Grups de 
competències 
afins 

En finalitzar la unitat didàctica 
o el projecte, els alumnes 
han de ser capaços de… 
Concreta què ha d’aprendre 
l’alumne en relació a la 
Competència 
(Màxim DOS objectius per 
dimensió) 

En finalitzar la 
unitat didàctica 
o el projecte, 
sabrem que 
cada alumne 
ha progressat 
si… 
Ens permet 
comprovar 
l’assoliment de 
l’objectiu 
(Màxim TRES 
criteris  per 
objectiu) 

En quin grau/nivell s’acompleix el criteri 
d'avaluació? 

 
Nivell 

d’excel·lència 
  

Nivell de 
notabilitat 

Nivell 
Satisfactori 

Àmbit lingüístic 
Grup de 
matèries afins 
CAT-CAST-ANG 

Comunicació 
oral 
C1, C2, C3 

1. Elaborar un anunci 
publicitari utilitzant una bona 
dicció, entonació i projecció 
de la veu adaptant-se a la 
situació comunicativa 
audiovisual. 

1.1. Comunica 
amb una bona 
dicció i 
presenta una 
bona expressió 
oral 
adaptant-se a 
la situació 
comunicativa. 

Comunica amb 
un domini molt 
precís quant a 
dicció, 
entonació i 
projecció de la 
veu, 
adaptant-se al 
llenguatge 
audiovisual. 

Comunica amb 
una bona 
dicció, 
projecció i 
entonació de la 
veu, 
adaptant-se al 
llenguatge 
audiovisual. 

Comunica amb 
una bàsica 
dicció, 
projecció i 
entonació de la 
veu, 
adaptant-se al 
llenguatge 
audiovisual. 
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1.2 Verifica que 
els anuncis 
elaborats pels 
companys 
s’avinguin amb 
les 
característique
s acordades i 
continguin un 
missatge 
coherent. 

Identifica 
l’estructura de 
l’anunci, 
l’enfocament 
temàtic, 
l’organització, 
la cohesió i la 
correcció 
gramatical, i 
justifica la seva 
opinió. 

Identifica 
l’estructura de 
l’anunci i 
l’enfocament 
temàtic,l’organit
zació i la 
cohesió i 
justifica la seva 
opinió. 

Identifica 
l’estructura 
bàsica de 
l’anunci i 
l’enfocament 
temàtic, i 
justifica la seva 
opinió en base 
a aquests dos 
aspectes. 

Comprensió 
lectora 
C4, C5, C6, C7,  

2.Comprendre amb esperit 
crític la cerca d’informació de 
diferents fonts. 

2.1 Cerca 
informació 
adequada i 
relacionada 
amb la 
temàtica 
tractada. 

Cerca 
informació 
adequada a 
partir de 
diferents fonts 
d’informació i la 
contrasta. 

Cerca 
informació 
adequada a 
partir d’una o 
més fonts 
d’informació.  

Cerca 
informació 
adequada amb 
ajuda. 

2.2 Comprèn la 
informació 
cercada i 
esdevé un 
esperit crític 
envers la 
informació. 

Comprèn la 
informació 
cercada, emet 
judicis de valor 
coherents i els 
sap argumentar 
i defensar. 

Comprèn la 
informació 
cercada i emet 
judicis de valor 
coherents. 

Comprèn la 
informació 
cercada i  emet 
judicis de valor 
coherents amb 
ajuda. 

 
 

3. Escriure un anunci aplicant 
els coneixements adquirits 
sobre els textos persuasius. 

3.1 Escriu un 
anunci que 
compleix les 

Escriu un 
anunci amb 
totes les 

Escriu un 
anunci amb la 
majoria de les 

Escriu un 
anunci amb les 
característique
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Expressió 
escrita 
C8, C9, C10 
 
 

característique
s acordades en 
l’anàlisi 
conjunt. 

característique
s acordades. 

característique
s acordades. 

s acordades 
amb ajuda. 

4.Escriure amb adequació i 
coherència un text persuasiu 
audiovisual. 

4.1 Escriu un 
text adequat i 
coherent 
respecte al 
missatge que 
es vol 
transmetre. 

Escriu un text 
adequat i 
coherent i 
l’explica. 

Escriu un text 
adequat i 
coherent. 

Escriu un text 
adequat i 
coherent amb 
ajuda. 

5. Escriure amb un lèxic, una 
morfosintaxi i una ortografia 
adequades. 

5.1 Escriu un 
text persuasiu 
amb un lèxic, 
una ortografia i 
una 
morfosintaxi 
adequades. 

Escriu sense 
faltes respecte 
al lèxic, 
l’ortografia i la 
morfosintaxi. 

Escriu gairebé 
sense faltes 
respecte al 
lèxic, 
l’ortografia i la 
morfosintaxi. 

Escriu gairebé 
sense faltes 
respecte al 
lèxic, 
l’ortografia i la 
morfosintaxi 
amb ajuda. 

Literària 
C12 
 

6. Utilitzar recursos literaris 
per expressar realitats o 
sentiments. 

6.1 Utilitza 
recursos 
literaris 
(metàfores, 
símils…) per 
expressar 
realitats o 
sentiments. 

Utilitza 
recursos 
literaris 
(metàfores, 
símils…) per 
expressar 
realitats o 
sentiments i els 
sap explicar i 

Utilitza 
recursos 
literaris 
(metàfores, 
símils…) per 
expressar 
realitats o 
sentiments. 

Utilitza 
recursos 
literaris 
(metàfores, 
símils…) per 
expressar 
realitats o 
sentiments 
amb ajuda. 
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reflexiona 
sobre ells.. 

Plurilingüe i 
intercultural 
C13 

7. Mostrar interès per la 
llengua catalana i valorar-la 
com a font d’enriquiment. 

7.1 És 
conscient de la 
pertinença a la 
comunitat 
lingüística 
catalana i 
mostra interès 
pel seu ús. 

Comprèn el 
sentit de 
pertinença a la 
comunitat 
lingüística 
catalana, 
mostrar interès 
aquesta 
llengua i la 
valora com a 
font 
d’enriquiment. 

Comprèn el 
sentit de 
pertinença a la 
comunitat 
lingüística 
catalana i 
mostrar interès 
aquesta 
llengua. 

Mostrar interès 
per la llengua 
catalana i la 
seva utilització.  

 

Sess
ió 

  Nom 
activitat 

 Descripció  Continguts específics Continguts clau Temps Avaluació 

1 Act.1 Projectarem el video 
https://www.youtube.com/watch?v=
TE-VepYwsWo i farem la seva 
visualització. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Estratègies per a la comprensió. 
-Fonts d’informació en suport 
digital. 
-Component semàntic de la 
llengua. 
-Gestió i tractament de la 
informació 
-Usos no discriminatoris del 
llenguatge 

10 
minuts 

Formativa 
(Registre 
d’observaci
ó) 

Annex 1 
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Act.2 Farem un debat per veure què en 
saben, què volen saber i quines 
opinions tenen de la temàtica del 
vídeo. Apuntarem els resultats a la 
pissarra. El mestre o la mestra 
guiarà el debat per tractar el tema 
de la importància dels mitjans de 
comunicació i la difusió de la 
informació. 

- Interacció amb el grup en 
qualsevol situació comunicativa. 
- Interacció en els debats, aportant 
i defensant idees pròpies i 
defensant i contradient, si cal, les 
dels altres amb arguments raonats. 
- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Tema, idees principals i rellevants. 
-Lèxic: vocabulari usual i específic. 
-Adequació del registre. 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula... 

30 
minuts 

Formativa 
(llista de 
comprovaci
ó) 

Annex 2 

Act.3 Farem un debat on es valorarà la 
importància de participar 
activament en la lluita per cuidar el 
mar i buscarem de quina manera 
ho podem fer. El mestre o la 
mestra guiarà per entendre que un 
bon mitjà seria la publicitat 
audiovisual. 

- Interacció amb el grup en 
qualsevol situació comunicativa. 
- Interacció en els debats, aportant 
i defensant idees pròpies i 
defensant i contradient, si cal, les 
dels altres amb arguments raonats. 
- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 

-Textos de tipologia diversa en 
diferents formats i suports. 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Estratègies per a la comprensió. 
-Adequació del registre. 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula... 

20 
minuts 

Formativa 
(registre 
d’observaci
ó) 
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- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

 Act.4 Realitzarem un KPSI per saber què 
sabem sobre la problemàtica actual 
del mar i sobre els mitjans de 
comunicació i l’elaboració d’un 
anunci publicitari. 

- Comprensió global i específica de 
textos escrits. 
- Estratègies afavoridores del 
procés de comprensió lectora 
abans, durant i després de la 
lectura. 

-Lectura silenciosa. 
-Estratègies per a la comprensió. 
-Lèxic: vocabulari usual i específic. 

15 
minuts 

Formadora/ 
Formativa 
(KPSI) 

Annex 3 

2 Act.5 En gran grup enumerarem els 
problemes que es troben en el mar 
a causa de l’acció de l’èsser humà i 
els anotarem en un mural. 

- Interacció amb el grup en 
qualsevol situació comunicativa. 
- Interacció en els debats, aportant 
i defensant idees pròpies i 
defensant i contradient, si cal, les 
dels altres amb arguments raonats. 
- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Producció d’escrits de tipologia 
diversa en diferents formats i 
suports: descriure, explicar... 

-Tema, idees principals i rellevants. 
-Estratègies per a la comprensió. 
-Adequació del registre. 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula… 
-Component semàntic de la 
llengua. 
-Elements per a la planificació d’un 
text. 
-Correcció lingüística. 

30 
minuts 

Formativa 
(Llista de 
comprovaci
ó) 

Act.6 En petit grup (4 alumnes), 
escolliran una problemàtica de les 
escrites al mural i buscaran 
possibles solucions. Solucions que 
estiguin a l’abast de l’èsser huma. 
El resultats s’anotaran en una 
cartulina. 

- Interacció amb el grup en 
qualsevol situació comunicativa. 
- Interacció en els debats, aportant 
i defensant idees pròpies i 
defensant i contradient, si cal, les 
dels altres amb arguments raonats. 
- Normes que regeixen la 
interacció oral. 

-Tema, idees principals i rellevants. 
-Estratègies per a la comprensió. 
-Adequació del registre. 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula… 

45 
minuts 

Formadora 
(coavaluaci
ó) 

Annex 4 
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- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Component semàntic de la 
llengua. 
-Elements per a la planificació d’un 
text. 
-Correcció lingüística. 

   3 Act.7 Exposició oral de les possibles 
solucions escollides pels diferents 
grups. Les cartulines s’enganxaran 
al mural. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Producció de textos orals de 
l’àmbit personal i escolar 
(exposicions, exlicacions, 
justificacions…) 
- Reproducció de textos orals 
memoritzats. 
- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Tema, idees principals i rellevants. 
-Lèxic: vocabulari usual i específic. 
-Adequació del registre. 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula... 

30 
minuts 

Formativa/F
ormadora 

(rúbrica 
d’expressió 
oral) 

Annex 5 

(rúbrica de 
treball 
cooperatiu) 

Annex 6 

Act.8 Visualització dels següents anuncis 
publicitaris: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Vep2KWfO7A0 
https://www.youtube.com/watch?v=
7jzUa_PxNRs 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 

-Estratègies per a la comprensió. 
-Fonts d’informació en suport 
digital. 
-Component semàntic de la 
llengua. 

10 
minuts 

Formatica 
(Registre 
d’observaci
ó). 
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- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Gestió i tractament de la 
informació 
-Usos no discriminatoris del 
llenguatge 

Act. 9 En grup i guiat pel mestre o la 
mestra es buscarà l’estructura de 
guió típica d’un anunci publicitari: 

- Acció (deriva en un 
problema). 

- Conseqüències del 
problema. 

- Solució al problema 
- Slògan 

- Estratègies per a la producció de 
textos escrits: planificar, escriure i 
revisar. 

- Producció de textos escrits de 
tipologia diversa. 

- Coherència i cohesió en 
l’organització del text. 

- Diferències d’ús de la llengua oral 
i de la llengua escrita. 

- Normes bàsiques d’escriptura. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula… 
-Component semàntic de la 
llengua. 
-Elements per a la planificació d’un 
text. 
-Correcció lingüística. 

30 
minuts 

Formativa 
(Registre 
d’observaci
ó) 
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 Act. 10 En petit grup, elaboraran un guió 
escrit tenint en compte el problema 
que han treballat en l’activitat 6 
amb la solució escollida. A més a 
més buscaran un eslògan original. 

- Estratègies per a la producció de 
textos escrits: planificar, escriure i 
revisar. 

- Producció de textos escrits de 
tipologia diversa. 

- Coherència i cohesió en 
l’organització del text. 

- Diferències d’ús de la llengua oral 
i de la llengua escrita. 

- Normes bàsiques d’escriptura. 

-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula… 
-Component semàntic de la 
llengua. 
-Elements per a la planificació d’un 
text. 
-Correcció lingüística. 
-Estratègies i recursos per a la 
producció de textos. 
-Recursos retòrics. 
-Ritme i rima. 
-Usos no discriminatoris del 
llenguatge. 
-Prejudicis lingüístics. 

30 
minuts 

Formativa  

(Llista de 
comprovaci
ó) 

Formadora 
(Base 
d’orientació) 

   4 Act.11 Assajaran els seus anuncis 
publicitaris i anotaran en una fitxa 
la ubicació pel rodatge i l’atrezzo a 
utilitzar. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Producció de textos orals de 
l’àmbit personal i escolar 
(exposicions, exlicacions, 
justificacions…) 
- Reproducció de textos orals 
memoritzats. 

-Lèxic: vocabulari usual i específic. 
-Adequació del registre. 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula... 
-Component semàntic de la 
llengua. 
-Elements per a la planificació d’un 
text. 
-Correcció lingüística. 

1h30 
minuts 

Formativa 
(registre 
d’observaci
ó) 
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   5 
 

Act. 12 Grabacions dels diferents anuncis. 
La postproducció la durà a terme el 
docent. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Producció de textos orals de 
l’àmbit personal i escolar 
(exposicions, exlicacions, 
justificacions…) 
- Reproducció de textos orals 
memoritzats. 

-Lèxic: vocabulari usual i específic. 
-Adequació del registre. 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Normes que regeixen la interacció 
oral:torn de paraula… 
-Usos no discriminatoris del 
llenguatge. 
-Signes de puntuació. 
Estratègies de participació activa i 
col.laborativa. 

1h 15 
minuts 

Formativa 
(Rúbrica) 

 Act. 13 Realitzarem de nou el KPSI de 
l’activitat 4 per saber què sabem un 
cop acabada la unitat didàctica. 

- Comprensió global i específica de 
textos escrits. 
- Estratègies afavoridores del 
procés de comprensió lectora 
abans, durant i després de la 
lectura. 

-Lectura silenciosa. 
-Estratègies per a la comprensió. 
-Lèxic: vocabulari usual i específic. 

20 
minuts 

Formadora 
(KPSI) 

Annex 3 

   6 Act. 14 Visualització dels diferents anuncis 
i rúbrica de coavaluació sobre el 
que han vist. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Comunicació i interpretació de 
textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual i digitals. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 
- Comprensió global i específica de 
textos escrits. 

-Estratègies per a la comprensió. 
-Fonts d’informació en suport 
digital. 
-Component semàntic de la 
llengua. 
-Gestió i tractament de la 
informació 
-Usos no discriminatoris del 
llenguatge 
-Lectura silenciosa. 
-Estratègies per a la comprensió. 
-Lèxic: vocabulari usual i específic. 

30 
minuts 

Formadora 
(coavaluaci
ó) (Rúbrica) 

Annex 5 
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- Estratègies afavoridores del 
procés de comprensió lectora 
abans, durant i després de la 
lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQÜÈNCIA 2   (Títol) 

Llengua: Castellana 
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Producte final: Power Point per presentar a l’escola 

Context 

El projecte anual a nivell d’escola sobre el mar ens desperta moltes preguntes, moltes vegades són preguntes que nosaltres 

mateixos sabem trobar les respostes i altres vegades hem de demanar ajuda a experts. Ho farem a través d’eines noves, per a 

nosaltres, com el correu electrònic. 

 

A partir de les respostes a les nostres preguntes sobre el mar, elaborarem un Power Point divulgatiu del mar ,prou interessant 

per poder-lo passar i presentar per totes les classes de l’escola. 

 

Aprendrem a sel.leccionar preguntes, a escollir respostes i saber explicar-ho en un nou programa informàtic per a nosaltres, per 

que ho puguin entendre els nostres companys i companyes de l’escola. 

El nostre coneixement el compartirem i el difondrem 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBITS 
CURRICULARS 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE  
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT 
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AGRUPADES 
PER 
DIMENSIONS  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Àmbit lingüístic 
 
 

Grups de 
competències 
afins 

En finalitzar la unitat didàctica 
o el projecte, els alumnes 
han de ser capaços de… 
Concreta què ha d’aprendre 
l’alumne en relació a la 
Competència 
(Màxim DOS objectius per 
dimensió) 

En finalitzar la 
unitat didàctica 
o el projecte, 
sabrem que 
cada alumne 
ha progressat 
si… 
Ens permet 
comprovar 
l’assoliment de 
l’objectiu 
(Màxim TRES 
criteris  per 
objectiu) 

En quin grau/nivell s’acompleix el criteri 
d'avaluació? 

 
Nivell 

d’excel·lència 
  

Nivell de 
notabilitat 

Nivell 
Satisfactori 

Àmbit lingüístic 
Grup de 
matèries afins 
CAT-CAST-ANG 
 

Comunicació 
oral 
C1, C2, C3 
 

1. Comunicar i expressar als 
seus companys les seves 
opinions i respostes de forma 
clara i entenedora 
 
 
 
 

1.1.Comunica 
amb bona 
dicció i 
presenta una 
bona expressió 
oral, fent 
atenció a 
l’objectiu del 
seu missatge 

Comunica amb 
un domini molt 
precís, quant a 
dicció i 
entonació 

Comunica amb 
bona dicció i 
entonació 

Comunica amb 
una dicció i 
entonació 
bàsica 
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Comprensió 
lectora 
C4, C5, C6, C7,  

2. Comprendre amb esperit 
crític la cerca d’informació de 
diferents fonts i saber-ne 
escollir la més adient. 

2.1. Cerca 
informació 
adequada i 
relacionada 
amb la 
temàtica 
tractada. 

Cerca 
informació 
adequada a 
partir de 
diferents fonts 
d’informació i la 
contrasta 

Cerca 
informació 
adequada a 
partir d’una o 
més fonts. 

Cerca 
informació 
adequada amb 
ajuda. 

2.2.Sap 
entendre les 
respostes a les 
seves 
preguntes . 

Comprèn les 
respostes 
obtingudes i és 
capaç d’emetre 
judicis de valor 
coherents, 
sabent-los 
argumentar i 
defensar. 

Comprèn  les 
respostes 
obtingudes i 
emet judicis de 
valor 
coherents. 

comprèn les 
respostes 
obtingudes i 
emet judicis de 
valor amb 
ajuda. 

 
 
Expressió 
escrita 
C8, C9, C10 
 
 

3. Saber escriure una 
pregunta amb coherència per 
obtenir la resposta desitjada i 
, a partir d’aquesta, saber 
formular enunciats divulgatius 

3.1. Escriu una 
pregunta 
coherent sobre 
el mar per 
obtenir un 
enunciat 
divulgatiu. 

Sap escriure 
una pregunta 
amb els 
elements 
indispensables 
per a obtenir 
una resposta 
que compleixi 
les 
expectatives 
desitjades 

Sap escriure 
una pregunta 
amb els 
elements 
indispensables 
per a obtenir 
una resposta 

Sap escriure 
una pregunta 
per obtenir una 
resposta 
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3.2. Escriu 
enunciats 
divulgatius 
entenedors en 
nous mitjans 
audiovisuals 

Escriu un 
enunciat 
divulgatiu en un 
nou programa 
informàtic, de 
forma 
entenedora i 
visualment 
atractiu. 

Escriu un 
enunciat 
divulgatiu en un 
nou programa 
informàtic de 
força força 
entenedora i 
atractiva. 

Escriu un 
enunciat 
divulgatiu en un 
nou programa 
informàtic 

3.3. Escriu amb 
un lèxic, 
ortografia i 
morfosintaxi 
adequades. 

Escriu sense 
faltes respecte 
al lèxic, 
l’ortografia i la 
morfosintaxi 

Escriu gairebé 
sense faltes 
respecte al 
lèxic, 
l’ortografia i la 
morfosintaxi 

Escriu gairebé 
sense faltes 
respecte al 
lèxic, 
l’ortografia i la 
morfosintaxi 
amb ajuda. 

Literària 
C11, C12 
 

4. Utilitzar recursos literaris 
per expressar realitats 

4.1. Utilitza 
recursos 
literaris per 
expressar 
realitats 

Utilitza 
recursos 
literaris per 
expressar 
realitats de 
manera molt 
encertada i 
coherent 

Utilitza 
recursos 
literaris per 
expressar 
realitats 

Utilitza 
recursos 
literaris per 
expressar 
realitats amb 
ajuda 

Plurilingüe i 
intercultural 
C13, 14 

5. Mostrar interès per la 
llengua castellana i 
valorar-la 

5.1 És 
conscient de la 
pertinença a la 
comunitat 

Comprèn el 
sentit de 
pertinença a la 
comunitat 

Comprèn el 
sentit de 
pertinença a la 
comunitat 

Mostra interès 
per la llengua 
castellana i la 
seva utilització 

  

 Plantilla de programació d’una família de seqüències didàctiques.  Programa Avancem (2019) 



FAMÍLIA DE SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES  
Educació Primària   

 lingüística 
castellana i 
mostra interès 
pel seu ús 

lingüística 
castellana, en 
mostra interès i 
la valora com a 
font 
d’enriquiment 

lingüística 
castellana i 
mostra interès 
en aquesta 
llengua  

 

 

Sessió   Nom 
activitat 

 Descripció  Continguts específics Continguts clau Temp
s 

Avaluació 

1 Act 1 Presentació 

En gran grup s’explica el què 
es farà en les següents 
sessions de llengua 
castellana i informàtica. Es 
tracta que pensem preguntes 
que ens interessin sobre el 
mar. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Producció de textos orals de 
l’àmbit personal i escolar 
(exposicions, exlicacions, 
justificacions…) 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 
-Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
-Reelaboració i sintesi 
d’exposicions orals senzilles 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 

10’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 

Annex 1 
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Act 2 
Cerca de preguntes 

Per parelles anotarem en un 
full un parell o tres de 
preguntes que pensem pugui 
interessar a la resta de 
companys i companyes de 
l’escola. Amb l’ajuda del 
mestre o mestra farem un 
triatge, per eliminar les 
repetides i les que ens 
adonem posteriorment que no 
tindran interès. 

- Estratègies per a la producció 
de textos escrits: planificar, 
escriure i revisar. 

- Producció de textos escrits de 
tipologia diversa. 

- Coherència i cohesió en 
l’organització del text. 

- Diferències d’ús de la llengua 
oral i de la llengua escrita. 

- Normes bàsiques d’escriptura. 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Connectors 
-Signes de puntuació 
-Lèxic 
-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 

40’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 

2 
Act 3 

Cercador de respostes 

Per les mateixes parelles, 
busquem pel cercador 
d’internet de l’ordinador 
portàtil, la resposta de les 
preguntes que vam anotar. 
Les anotem i les guardem. 

-Interacció en els diàlegs i en 
converses preparades per un 
tema. 
-Reelaboració i sintesi 
d’exposicions orals senzilles 
-Interès, respecte i audició 
reflexiva davant les intervencions 
dels altres. 
-Comprensió de textos escrits en 
diferents formats i tipologia 
-Comprensió i anàlisi de textos 
procedents de documents 
digitals 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Connectors 
-Signes de puntuació 
-Lèxic 
-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 
-Lectura silenciosa 
-Estratègies per a la comprensió 
-Hàbit lector. 
-Estratègies de cerca 
-Fonts d’informació en paper i suport 
digital 

25’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 
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-Estratègies de cerques 
d’informació a internet. 
-Estratègies per a la producció 
de textos escrits. 
-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text 

-Gestió i tractament de la informació. 

Act 4 
Aprendre com funciona el 
Correu Electrònic 

Aprofitem l’estona 
d’informàtica per què 
aprenguin que és i com 
funciona el correu electrònic. 
La Judith (la nostra Tic) ens 
ha creat un compte de correu 
per cada una de les classes 
de 4rt. 
Fem algunes proves. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 
-Comprensió i anàlisi de textos 
procedents de documents 
digitals 
-Estratègies per a la producció 
de textos escrits. 
-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 
-Connectors 
-Signes de puntuació 
-Lèxic 
-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 
-Lectura silenciosa 
-Estratègies per a la comprensió 
-Hàbit lector. 
-Estratègies de cerca 
-Fonts d’informació en paper i suport 
digital 
-Gestió i tractament de la informació. 

25’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 
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3 

Act 5 Presentació de l’expert  

Presentarem el científic a qui 
farem les preguntes i a quin 
organització pertany. Passi de 
video de presentació. 
https://www.youtube.com/cha
nnel/UCzfXAXO0sDYNL_mi5
kmfAqg 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 

10’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 

Act 6 Escriure les preguntes i 
enviar-les 

Per parelles escrivim les 
preguntes i les adrecem per 
correu electrònic a l’expert. 
Les preguntes han estat 
prèviament seleccionades i 
llegides en veu alta per a tot 
el grup classe. 

-Interacció en els diàlegs i en 
converses preparades per un 
tema. 
-Interès, respecte i audició 
reflexiva davant les intervencions 
dels altres. 
-Comprensió de textos escrits en 
diferents formats i tipologia 
-Comprensió i anàlisi de textos 
procedents de documents 
digitals 
-Estratègies per a la producció 
de textos escrits. 
-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text 
-Convencions pròpies de la 
comunicació digital 
-Normes ortogràfiques 
treballades anteriorment 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 
-Connectors 
-Signes de puntuació 
-Lèxic 
-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 
-Lectura silenciosa 
-Estratègies per a la comprensió 
-Hàbit lector. 
-Estratègies de cerca 
-Fonts d’informació en paper i suport 
digital 

45 Formativa 
(Registre 
d’observació
) 
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-Gestió i tractament de la informació. 

 
 
4 

Act 7 Aprendre a redactar les 
respostes com a afirmacions.  

Els nens i nenes, per parelles, 
agafaran les respostes de 
l’expert i les resumiran com a 
titulars per al Power Point. 
Després , en posada en 
comú, les classificarem per 
les temàtiques que volem 
reflectir al PP. 

-Comprensió de textos escrits en 
diferents formats i tipologia 
-Comprensió i anàlisi de textos 
procedents de documents 
digitals 
-Estratègies per a la producció 
de textos escrits. 
-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text 
-Normes ortogràfiques 
treballades anteriorment 
-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text -Normes 
que regeixen la interacció oral. 
Interès, respecte i audició 
reflexiva. 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Connectors 
-Signes de puntuació 
-Lèxic 
-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 
-Lectura silenciosa 
-Estratègies per a la comprensió 
-Hàbit lector. 
-Estratègies de cerca 
-Gestió i tractament de la informació. 

50’ 

Formativa 
(Registre 
d’observació
) 

 
5 
 

Act 8 Aprendre a fer el Power Point  

La sessió d’informàtica la 
dividirem en dues parts. En la 
primera observarem com es 
poden omplir les diapositives 
del  power Point, com poden 
ser, colors, formes i 
imatges,.... 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 
-Comprensió i anàlisi de textos 
procedents de documents 
digitals 
-Estratègies per a la producció 
de textos escrits. 
-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 
-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 
-Lectura silenciosa 

25’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 
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-Fonts d’informació en paper i suport 
digital 
-Gestió i tractament de la informació. 

Act 9 Dissenyar el PP (Power 
Point) 

I en la segona part farem el 
disseny, participant el màxim 
de nens i nenes possibles, del 
Power point dels titulars del 
mar 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 
-Comprensió i anàlisi de textos 
procedents de documents 
digitals 
-Estratègies per a la producció 
de textos escrits. 
-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 
-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 
-Lectura silenciosa 
-Fonts d’informació en paper i suport 
digital 
-Gestió i tractament de la informació. 

25’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 

6 Act 10 Fer el PP 

Per torns de dos o tres 
alumnes, aniran 
confeccionant el PP, amb la 
guia d’un mestre o mestra. 
Anant col.locant les frases 
pels diferents apartats 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 
-Comprensió i anàlisi de textos 
procedents de documents 
digitals 
-Estratègies per a la producció 
de textos escrits. 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 
-Connectors 
-Signes de puntuació 
-Lèxic 

120’ Formativa 
(Registre 
d’observació
) 
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dissenyats, de la forma que 
s’ha decidit prèviament.  

-Coherència i cohesió en 
l’organització d’un text 

-Gestió i tractament de la informació 
-Organització del text 
-Correcció i revisió ortogràfica 
-Lectura silenciosa 
-Estratègies per a la comprensió 
-Hàbit lector. 
-Estratègies de cerca 
-Fonts d’informació en paper i suport 
digital 
-Gestió i tractament de la informació. 

7 Act 11 Passar-lo i presentar-lo 

Aquest Power Point es 
penjarà de la web de l’escola i 
per què tots els alumnes de 
l’escola ho sàpiguen, es 
passaran els alumnes de 4rt 
per totes les classes per 
explicar el projecte i com es 
pot veure. 

- Normes que regeixen la 
interacció oral. 
- Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
- Producció de textos orals de 
l’àmbit personal i escolar 
(exposicions, exlicacions, 
justificacions…) 
- Interès, respecte i audició 
reflexiva. 
-Adequació del llenguatge i els 
elements no verbals a la situació 
comunicativa. 
-Reelaboració i sintesi 
d’exposicions orals senzilles 

-Estratègies per a la comprensió 
-Tema, idees principals i rellevants. 
-Gestió i tractament de la informació 
-Estratègies per estructurar 
l’expressió oral. 
-Estratègies de participació activa i 
col.laborativa 

120’ Formativa 
(Rúbrica) 
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SEQÜÈNCIA 3  (Títol) 

Llengua: Anglesa 

Producte final: Cartells amb accions preventives 

Context 

Vivim en una epoca on el medi ambient pateix les consequencies de les accions de la humanitat, el mar no en queda al marge.La nostra escola 
esta aprop del port de Barcelona, amb les platges del mediterrani a tocar, i no podem quedar-nos sense fer cap accio per preservar el mar. Els 
alumnes i les alumnes de 4t prepararan, per grups, cartells amb accions preventives que es puguin portar a terme desde la nostra escola. Aquests 
cartells seran presentats a la resta de grups classe i es penjaran en diferents espais del centre per recordar els consells a seguir per cuidar el 
mar.Els objectius principals d’aquesta SD son aquests: 
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   1. Conèixer les característiques d'un cartell argumentatiu amb consells 
    2. Conèixer el vocabulari basic relacionat amb l'elaboració d'un cartell 
    3. Treballar de manera cooperativa per construir un cartell 
    4. Aportar entre tots/es consells per evitar la contaminació del mar desde l'escola 
    5. Elaborar frases conatives en anglès amb consells bàsics per l'escola 
    6. Plasmar artísticament els consells 
    7. Autoavaluar /reflexionar sobre el treball en grup, la creacció final... 
    8. Presentar els pósters a la resta de classes 

 

 

 

ÀMBITS 
CURRICULARS 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 
AGRUPADES 
PER 
DIMENSIONS  

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE  
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Àmbit lingüístic 
 
 

Grups de 
competències 
afins 

En finalitzar la unitat didàctica 
o el projecte, els alumnes 
han de ser capaços de… 
Concreta què ha d’aprendre 
l’alumne en relació a la 
Competència 
(Màxim DOS objectius per 
dimensió) 

En finalitzar la 
unitat didàctica 
o el projecte, 
sabrem que 
cada alumne 
ha progressat 
si… 

En quin grau/nivell s’acompleix el criteri 
d'avaluació? 
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Ens permet 
comprovar 
l’assoliment de 
l’objectiu 
(Màxim TRES 
criteris  per 
objectiu) 

 
Nivell 

d’excel·lència 
  

Nivell de 
notabilitat 

Nivell 
Satisfactori 

Àmbit lingüístic 
Grup de 
matèries afins 
CAT-CAST-ANG 

Comunicació oral 
C1, C2, C3 
 

1.Presentar-se individualment 
i presentar el poster 

1.1. 
Presentacio 
individual 

Saluda i es 
presenta en 
angles correcte 
i perfecta 
pronunciacio 

Saluda i es 
presenta amb 
algun error o 
no perfecta 
pronunciacio 

Omet saludar i 
es presenta 
amb algun 
error i fluixa 
pronunciacio 

1.2 Presentacio 
del cartell 

Presenta en 
angles correcte 
i bona 
pronunciacio el 
cartell 

Presenta en 
angles correcte 
pero amb algun 
error de 
pronuncia el 
cartell 

Fa errors en la 
presentacio del 
cartell i algun 
error de 
pronuncia 

2. Comunicar els diferents 
consells preventius recollits al 
poster 

2.1 Comunicar 
els consells 

Comunica 
perfectament 
els consells i 
amb bona 
pronuncia 

Comunica be 
els consells 
pero amb algun 
error de 
pronuncia 

Comet algun 
error en la 
comunicacio 
dels consells i 
te una 
pronuciacio 
fluixa 
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Comprensió 
lectora 
C4, C5, C6, C7,  

3.Reconeixer les parts d’un 
cartell amb consells i el 
vocabulari relacionat 
 

3.1 Assenyala 
les parts d’un 
cartell 
(title,tips,picture
s)  

Assenyala les 
parts d’un 
cartell 
(title,tips,picture
s) sense cap 
error 

Assenyala les 
parts d’un 
cartell 
(title,tips,picture
s) amb un error 

Assenyala les 
parts d’un 
cartell 
(title,tips,picture
s) amb dos 
errors 
 

4. Coneixer el vocabulari 
relacionat amb consells 
preventius per salvar el mar 

4.1 Llegeix i 
enten 
vocabulari 
basic presentat 
en cartells 
models 

Llegeix i enten 
perfectament 
vocabulari 
basic presentat 
en cartells 
models 

Llegeix i enten 
amb algun 
error 
vocabulari 
basic presentat 
en cartells 
models 

Llegeix i enten 
amb algun 
error i amb 
ajuda 
vocabulari 
basic presentat 
en cartells 
models 

5.Llegir i entendre petites 
frases amb consells  

5.1 Llegeix i 
enten petites 
frases amb 
consells basics 

Llegeix i enten 
perfectament 
petites frases 
amb consells 
basics 
 

Llegeix i enten 
amb algun 
error petites 
frases amb 
consells basics 
 

Llegeix i enten 
amb algun 
error i amb 
ajudapetites 
frases amb 
consells basics 
 

 
 
Expressió escrita 
C8, C9, C10 
 

6. Escriure frases curtes amb 
consells basics per cuidar el 
mar des de l’escola 

6.1 El grup 
d’alumnes 
escriu frases 
curtes amb 
consells basics 

El grup 
d’alumnes 
escriu frases 
curtes amb 
consells basics 

El grup 
d’alumnes 
escriu frases 
curtes amb 
consells basics 
correctament 

El grup 
d’alumnes 
escriu frases 
curtes amb 
consells basics 
correctament 
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sense ajuda i 
perfectament 
 

amb una mica 
d’ajuda 
 

amb bastant 
ajuda 
 

Plurilingüe i 
intercultural 
C13, 14 
 

7.Utilitzar estratègies 
plurilingües senzilles per 
entendre i produir enunciats 
molt breus i in- 
teraccionar en situacions molt 
concretes de l’entorn més 
immediat. 

Utilitzacio de 
les estrategies 
conegudes en 
angles, catala, 
castella i 
llengues 
maternes per 
interaccionar 

Interacciona de 
manera fluida 
utilitzant les 
llengues 
conegudes 

Interacciona 
correctament 
utilitzant les 
llengues 
conegudes 

Te alguna 
dificultat per 
interaccionar 
utilitzant les 
llengues 
conegudes. 

 

 

Sessi
ó 

  Nom activitat  Descripció  Continguts específics Continguts 
clau 

Temps Avaluació 

1 
1.Presentacio 
del projecte 

La mestra presenta a tot el 
grup classe el projecte 
Avancem i explica els 
objectius de la SD d’Angles i 
les activitats de les 4 sessions 

● Presentacio del objectius del projecte 
Avancem 

● Presentacio dels objectius de la SD 
d’Angles: 

    

1. Conèixer les característiques d'un cartell 
argumentatiu amb consells 

  
2. Conèixer el vocabulari basic relacionat 

amb l'elaboració d'un cartell 
  

-Objectius 
Avancem 
-Objectius 
SD 
-Activitats 4 
sessions 

15 min Comprovacio amb 
feedback oral que 
els alumnes han 
entes la 
presentacio. 
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3. Treballar de manera cooperativa per 
construir un cartell 
  

4. Aportar entre tots/es consells per evitar 
la contaminació del mar desde 
l'escola 
  

5. Elaborar frases conatives en anglès amb 
consells bàsics per l'escola 

  
6. Plasmar artísticament els consells 

  
7. Autoavaluar /reflexionar sobre el treball 

en grup, la creacció final... 
  

8. Presentar els pósters a la resta de 
classes 

● Presentacio de les activitats 
previstes en les 4 sessions 
 

 

2.Coneixem 
les parts d’un 
cartell amb 
consells 

Es mostra a tot el grup classe 
un seguit de cartells en angles 
amb consells per cuidar el 
medi ambient, a la pissarra 
digital. Es demana que els 
alumnes identifiquin els 
elements dels cartells, i la 
mestra presenta el vocabulari 
basic en angles. 

● Coneixement de les parts d’un cartell 
amb consells 

● Coneixement del vocabulari basic 
associat (tittle, tips, pictures) 

-parts d’un 
cartell 
-vocabulari 
(tittle,tips,pi
ctures) 

15 min Observacio a partir 
de feedback oral 
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3.Assenyalem 
les parts d’un 
cartell 

De manera individual, es dona 
a cada alumne un cartell 
impres en un full, on han de 
relacionar a partir de fletxes, 
el vocabulari treballat (title, 
tips, pictures) amb les 
diferents parts del cartell. 
Aquesta activitat es recollira 
per fer-ne l’avaluacio. 

● Comprensio lectora de vocabulari basic 
● Coneixement de les parts d’un cartell 
● Relacio del vocabulari amb les parts del 

cartell 

-lectura de 
vocabulari 
basic 
-reconeixe
ment de les 
parts d’un 
cartell 
-relacio del 
voabulari 
amb les 
parts 

15 min Formativa (registre 
d’observacio) 

4.En grup, fem 
una pluja 
d’idees amb 
consells 

Es fan grups de treball dins 
del grup classe, d’uns 4 
alumnes per grup. Cada grup 
escull un secretari que 
escriura en un full allo que 
entre tots hauran aportat. 
Cada grup fara una pluja 
d’idees amb consells 
d’accions que podem fer 
desde l’escola per cuidar el 
mar. Aquests consells 
s’escriuran en un full, i 
despres, es posaran en comu 
en gran grup i n’escollirem 5 
per crear els nostres posters. 
Tots els posters contindran els 
mateixos 5 consells. 

● Dialeg i treball en grup. 
● Respecte del torn de paraula 
● Escolta activa 
● Reflexio sobre els millors consells 
● Aportacio d’idees 
● Expressio per escrit dels consells en 

angles, amb l’ajuda de la mestra si cal. 
● Consens dins del gran grup dels 5 

millors consells, factibles de portar-se a 
terme a l’escola. 

-Dialeg i 
escolta 
-Reflexio 
-Aportacio 
d’idees 
-Expressio 
escrita de 
consells 
curts 

30 min Formativa, es 
recullen els fulls 
amb els consells 
de cada grup i 
s’observa que s’ha 
realitzat 
correctament. 
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2 1.Creacio dels 
posters de 
manera 
artistica 

Es divideix la classe en els 
mateixos grups de treball que 
a la 1a sessio. A cada grup se 
li facilita una cartolina de 
color, fulls blancs i de colors, 
material de dibuix i pintura.. 
Cada grup reparteix entre els 
seus membres les tasques. 
Cal fer el poster amb els 
elements treballats (tittle, tips, 
pictures) Cal escollir tipus de 
lletra, simbols, dibuixos, frases 
amb consells... 

● Dialeg, escolta i consens sobre els 
acords a prendre sobre el poster. 

● Expressio escrita en angles del titol i 
frases curtes amb els consells per cuidar 
el mar 

● Expressio artistica a partir del dibuix, 
pintura, collage… 

● Creacio d’un poster en cartolina amb els 
elements adients (titol, consells, 
dibuixos) 

-Dialeg i 
consens 
-Escriptura 
de petites 
frases amb 
els consells 
-Creacio 
plastica 
d’un poster 
amb els 
consells 

1,30h Formativa 
(resgistre 
d’observacio) 

 
3 

1.Acabar el 
poster amb els 
consells 

Es contiua l’activitat d’acabar 
el poster per grups 

Idem Idem 1h 

2.Fer una 
autoavaluacio 
del proces i 
resultat final 

A nivell individual, es fa una 
autoavaluacio per reflexionar 
sobre tot el proces, el resultat 
final, les dificultats, la feina 
feta... 

● Reflexio sobre el treball realitzat 
● Valoracio sobre el resultat final 

 
 

-Reflexio 
-valoracio 
resultat 
final 

30 min Autoavaluacio 
(rubrica) 

 
 

4 1.Presentar 
els posters a 

Per grups de treball, passaran 
per les classes assignades i 
mostraran els posters, 
explicant amb detall els 
consells que han de seguir els 
alumnes per tal de cuidar el 

● Expressio oral en angles, produccio de 
petites frases curtes amb els consells. 

● Expressio oral en catala, produccio d un 
text explicatiu amb els consells per 
cuidar el mar. 

-expressio 
oral en 
angles de 
frases 
curtes 

15 min Comprovacio a 
traves de feedback 
oral que els 
alumnes que reben 
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la resta de 
grups-classe 

mar, sensibilitzaran la resta 
d’alumnes de l’escola per tal 
que segueixin aquests 
consells, remarcant la 
importancia de seguir-los. 
Llegiran els consells en 
angles, i despres en faran la 
traduccio al catala, ajudats 
pels dibuixos que 
acompanyen els consells. 

 -expressio 
oral en 
catala de 
text 
explicatiu 

l’explicacio l’han 
entes. 

2.Penjar els 
posters en 
llocs visibles 
de l’escola 

Cada grup de treball penjara 
en l’espai que previament se li 
ha assignat el seu poster. 
S’assignaran llocs visibles i de 
pas de l’escola, en totes les 
plantes. 

● Treball manual d’enganxar els posters 
en els espais assignats. 

-Enganxar 
posters en 
espais 
concrets. 

15 min Comprovacio visual 
que s’han enganxat 
tots els posters de 
manera correcta 

 

ANNEXOS 

Aquesta SD ve acompanyada dels annexos corresponents a activitats, avaluacio, rubriques, fotos i altres documents. 

En l’enllaç a la nostra web que teniu a continuacio hi trobareu tots els annexos: 
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https://agora.xtec.cat/ceip-collaso/projecte-educatiu/programa-avancem/ 
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