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3r de Primària 

 
 

LLENGUA I LITERATURA CATALANA 
 

1r TRIMESTRE 

CONTINGUTS TREBALLATS 
 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
ORTOGRAFIA: L’abecedari, l'ordre alfabètic, les majúscules i els signes de puntuació. 
 
GRAMÀTICA: Noms comuns i propis. 
 
LÈXIC: nou vocabulari, ús del diccionari. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA: Text instructiu (recepta), text organitzatiu (horaris) i text poètic 
(poemes, dites i rodolins). 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
EXPRESSIÓ ORAL: Converses, dramatitzacions (enrola’t), presentació concert de Nadal. 
 
COMPRENSIÓ ORAL: audicions, escolta activa, lectura matinal. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 
COMPRENSIÓ LECTORA: tipologies textuals (Destreses bàsiques), enunciats, lectures 
diverses. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 
FOMENT DE LA LECTURA : Lectura guiada (Els somnis de l'Aurèlia): comprensió lectora, 
adquisició de nou lèxic, animació a la lectura. Activitats 30’ de lectura: lectures ( biblioteca 
aula, biblioteca escola, biblioteca municipal, motxilla pica-pica de lectures...), lectura matinal 
mestre... 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements 
ortogràfics i textuals treballats. 
Revisa el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Comprèn i extreu informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, 
distingint entre les idees principals i les secundàries. 
Participa activament en les converses de classe i utilitza un llenguatge comprensible per a 
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les funcions bàsiques. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Aplica estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de la 
lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres) 
Coneix el funcionament d'una biblioteca escolar i s'inicia en l'ús de les virtuals. 
Llegeix de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Participa en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practica algunes 
estratègies lectores i aprèn a interpretar el llenguatge literari. 
 
 

2N TRIMESTRE 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
ORTOGRAFIA: Signes de puntuació,plurals, apòstrof, dígrafs, paraules d'ús comú. 
 
GRAMÀTICA:  Concordança gramatical, separació de síl·labes i síl·laba tònica. 
 
LÈXIC: Nou vocabulari a través de les lectures i medi, ús del diccionari. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA: La carta, text narratiu, l’entrevista, estructures de textos. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
EXPRESSIÓ ORAL:  Activitats “Enrola´t”, exposicions orals, assemblees. 
 
COMPRENSIÓ ORAL: Audicions, escolta activa, lectura matinal. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 
COMPRENSIÓ LECTORA: Exercicis de comprensió lectora, enunciats, velocitat lectora. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 
LECTURA MATINAL (activitats d'animació a la lectura, lectura model mestre). 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements 
ortogràfics i textuals treballats. 
Revisa el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 
Mostrar seguretat en l'ortografia de base i coneixement de les normes ortogràfiques que 
responen a lleis constants. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Comprèn i extreu informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, 
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distingint entre les idees principals i les secundàries. 
Participa activament en les converses de classe i utilitza un llenguatge comprensible per a 
les funcions bàsiques. 
Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant els recursos 
adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui convenient. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint 
entre idees principals i secundàries. 
Llegeix de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge. 
 
3r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
ORTOGRAFIA: ortografia bàsica, paraules d’ús comú. 
 
GRAMÀTICA: Els verbs i tipus de frases. 
 
LÈXIC: nou vocabulari animals i Sistema Solar, ús del diccionari. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA: Text descriptiu, auques,text argumentatiu. Valoracions i resum 
sobre les lectures. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
EXPRESSIÓ ORAL: Activitats “Enrola´t”, exposicions orals, assemblees, converses, 
debats… 
 
COMPRENSIÓ ORAL: audicions, escolta activa. 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 
COMPRENSIÓ LECTORA: ACL, lectures, enunciats, velocitat lectora. 
 
 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 
LECTURA GUIADA (Els somnis de l'Aurèlia): comprensió lectora, expressió escrita, 
adquisició de nou lèxic, animació a la lectura. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements 
ortogràfics i textuals treballats. 
Revisa el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Comprèn i extreu informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, 
distingint entre les idees principals i les secundàries. 
Participa activament en les converses de classe i utilitza un llenguatge comprensible per a 
les funcions bàsiques. 
Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant els recursos 
adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui convenient. 
Parar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne 
comprensió. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint 
entre idees principals i secundàries. 
Llegeix de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Participa en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practica algunes 
estratègies lectores i aprèn a interpretar el llenguatge literari. 
Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge. 
 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE 
Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dins d’una mateixa 
llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres 
llengües i tenir interès per comprendre-les 
 
 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA 
 

1R TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
ORTOGRAFÍA: mayúsculas y signos de puntuación. 
 
GRAMÁTICA: nombres comunes y propios. 
 
LÉXICO: Uso del diccionario, adquisición de nuevo vocabulario. 
EXPRESIÓN ESCRITA: descripción, explicación de historietas. 
 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
COMPRENSIÓN ORAL: escucha activa, lectura matinal 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: texto instructivo (recetas) y lecturas variadas. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 
LECTURA GUIADA: (Un Quijote en bicicleta): comprensión lectora, expresión oral, léxico, 
vocabulario,expresión escrita, animación a la lectura. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Comprèn i extreu informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, de diferents 
mitjans (explicacions, lectures….), diferenciant entre idees principals i secundàries. 
Participa de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes 
d’interacció oral. 
  
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Identifica informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà 
d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que 
diu el text i els coneixements dels alumnes. 
  
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Té interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura 
infantil adequats a la seva edat. 
 
2n TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
GRAMÁTICA: El adjetivo. 
 
LÉXICO: Uso del diccionario, adquisición nuevo vocabulario. 
EXPRESIÓN ESCRITA: Narración de cuentos, explicación de vivencias, descripción de 
personajes, estructura de textos. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
COMPRENSIÓN ORAL: Escucha activa. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: ejercicios de comprensión lectora, enunciados, velocidad 
lectora. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 
LECTURA MATINAL (actividades de animación a la lectura, lectura modelo maestra). 
  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓN EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu textos descriptius,  expositius,  narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció 
lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió. 
Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, de 
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diferents mitjans (explicacions, lectures….), diferenciant entre idees principals i secundàries. 
Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades, 
amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics si escau. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Identifica informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà 
d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que 
diu el text i els coneixements dels alumnes. 
 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Té interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura 
infantil adequats a la seva edat. 
 
3r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
ORTOGRAFÍA: Palabras de uso habitual, ortografía básica castellana (y, ñ, ch…) 
 
GRAMÁTICA: Frases. Tipos de frases. Signos de puntuación. Verbos: presente, pasado y 
futuro, separación de silabas. 
 
LÉXICO: adquisición nuevo vocabulario a través de las lecturas. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA: Texto narrativo, la nota, valoración y resumen sobre la lectura. 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ORAL 
 
EXPRESIÓN ORAL: La conversación y sus normas. 
 
COMPRENSIÓN ORAL: escucha activa (audiovisuales, lecturas, canciones,…) 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: ejercicios de comprensión lectora, enunciados, velocidad 
lectora. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 
LECTURA GUIADA (Un Quijote en bicicleta): comprensión lectora, expresión oral, léxico, 
expresión escrita, animación a la lectura. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu textos descriptius,  expositius,  narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció 
lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió. 
Mostra correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les seves 
produccions. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i 
la puntuació. 
 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
  

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, de 
diferents mitjans (explicacions, lectures….), diferenciant entre idees principals i secundàries. 
  
Participa de forma adecuada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes 
d’interacció oral. 
Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades, 
amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics si escau. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Identifica informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà 
d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que 
diu el text i els coneixements dels alumnes. 
 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Té interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura 
infantil adequats a la seva edat. 
  
 
 
 
 

LLENGUA ANGLESA 
 

CONTINGUTS TREBALLATS 
 
1r TRIMESTRE 
 
DIMENSIÓ COMUNCIACIÓ ORAL 
Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les PRODUCCIONS ORALS més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (I have got / I haven’t got. I’m 
wearing, you’re wearing...). 
Comprensió del missatge global de les interaccions orals a l’aula. 
Pla d’emergència (Construcció oral d’oracions simples amb must/mustn't). 
Ús de l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeixement i extracció del sentit global d’un text curt a partir de vocabulari treballat. 
Comprensió d’enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament.  
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
ESCRIPTURA d’oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats. 
Ús oral i escrit de les preposicions de lloc (in, on, under, between, behind, next to, in front 
of). 
Descripció del vestuari de diferents persones partint d’un model. 
Ortografia de vocabulari treballat i d’ús freqüent. 
 
DIMENSIÓ LITERARIA 
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons, rimes i nadales amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprensió i valoració de cançons, rimes i nadales amb l’ajuda de pautes concretes. 
Vocabulari: rimes de Halloween, material escolar, repàs dels colors i la roba, membres de la 
família, vocabulari de la nadala. Projectes: la cooperació per assolir objectius (3rA) i el 
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respecte al medi ambient (3rB). 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Comprèn el missatge global de les interaccions orals a l’aula. 
Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més habituals 
fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (I have got / I haven’t got. I’m wearing, 
you’re wearing...) 
Construeix oralment oracions simples amb el must/ musn’t en relació al pla d’emergència de 
l’escola. 
Identifica i reprodueix rimes en endevinalles de Halloween. 
Utilitza i fa preguntes en anglès quan té un dubte. 
  
COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeix i extreu el sentit d’un text curt a partir de vocabulari treballat. 
Comprèn enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats. 
Usa adequadament les preposicions de lloc (in, on, under, between, behind, in front of, next 
to). 
Mostra coneixement de l’ortografia de vocabulari treballat i d’ús freqüent. 
 
LITERÀRIA 
Reprodueix i memoritza textos breus orals com cançons, rimes i nadales amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprèn i mostra interès per les cançons, rimes i nadales treballades amb l’ajuda de pautes 
concretes. 
 
 
2n TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (I’m going to the… / He or she 
is going to the…), (verb to be i have got). 
Exposició oral sobre els projectes de cooperació i respecte al medi ambient, diàleg en una 
botiga i rutines d’aula. 
Comprensió del missatge global de les interaccions orals a l’aula i les audicions sobre la 
temàtica treballada. 
Memorització i teatralització d’un diàleg en una botiga. 
Ús de l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeixement i extracció del sentit d’un text curt a partir de vocabulari treballat. 
Comprensió de l’estructura d’un diàleg per a realitzar un role-playing (representació). 
Comprensió d’enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriptura d’oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats. (I’m going 
to..) (I’m / I have got…) 
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Identificació i escriptura d’un diàleg seguint l’estructura treballada. 
Ortografia de vocabulari treballat i d’ús freqüent. 
 
DIMENSIÓ LITERARIA 
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons i rimes amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprensió i valoració de cançons i rimes amb l’ajuda de pautes concretes. 
Lectura amb entonació d’un poema de Pasqua (Easter) i identificació de vocabulari concret 
de la temàtica. 
Vocabulari: les botigues i productes, parts del cos i vocabulari d’Easter (Pasqua). 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més habituals 
fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (I’m going to the… / He or she is going 
to the…). 
Comprèn del missatge global de les interaccions orals a l’aula i les audicions sobre la 
temàtica treballada. 
Memoritza i és capaç de representar un diàleg en una botiga. 
Utilitza i fa preguntes en anglès quan té un dubte. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeix i extreu el sentit d’un text curt a partir de vocabulari treballat. 
Comprèn l’estructura d’un diàleg per a realitzar un role-playing (representació). 
Comprèn enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats. (I’m going to 
the… / He or she is going to the…). 
Descriu el vestuari de diferents persones partint d’un model. 
Identifica i escriu un diàleg seguint l’estructura treballada. 
Usa una bona ortografia del vocabulari treballat i d’ús freqüent. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reprodueix i memoritza textos breus orals com cançons i rimes amb acompanyament 
d’elements no verbals. 
Comprèn i mostra interès per les cançons i rimes treballades amb l’ajuda de pautes 
concretes. 
Llegeix amb entonació un poema de Pasqua identificant el vocabulari concret de la 
temàtica. 
Vocabulari:  
 
3r TRIMESTRE 
 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més habituals 
fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats.(descripció d’un animal i estructura I like 
/ I don’t like / do you like?) 
Exposició oral del les característiques dels diferents grups d’animals. 
Escolta activa i visionat de vídeos sobre animals i menjar saludable. 
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Jocs orals en parelles i petit grup. 
Comprensió del missatge global de les interaccions orals a l’aula i les audicions sobre la 
temàtica treballada. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeixement i extracció del sentit d’un text curt a partir de vocabulari   treballat. 
Comprensió de l’estructura d’un text descriptiu. 
Comprensió d’enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
Adjectius i parts del cos de persones i animals per fer descripcions. 
Escriptura d’oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats i fent ús de 
temps verbals senzills en present (I have got, It has got, I live, I like/don’t like...). 
Usa una bona ortografia del vocabulari treballat i d’ús freqüent. 
 
DIMENSIÓ LITERARIA 
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons i rimes amb 
acompanyament d’elements no verbals. (I am a pizza, I am very hungry, I’ve got whiskers, 
cooking utensils...) 
Comprensió i valoració de cançons i rimes amb l’ajuda de pautes concretes. 
Teatralització d’una cançó sobre el menjar amb bona pronunciació, comunicació no verbal i 
entonació adequada. 
Vocabulari: parts del cos dels animals, on viuen, les seves habilitats i vocabulari del menjar i 
estris de cuina. 
 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE 
Coneixement i respecte per la varietat lingüística, valorant-la com a instrument de 
comunicació, d’aprenentatge i d’aproximació a d’altres cultures i obertura a la diversitat de 
llengües i cultures del món. 
Comparació de produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més habituals 
fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (descripció d’un animal i estructura I like 
/ I don’t like / do you like?) 
Comprèn del missatge global de les interaccions orals a l’aula i les audicions sobre la 
temàtica treballada. 
Participa, té una escolta activa i fa preguntes en anglès quan té un dubte. 
  
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeix i extreu el sentit d’un text curt a partir de vocabulari treballat. 
Comprèn l’estructura d’una descripció i és capaç d’extreure correctament la informació. 
Comprèn enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
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DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats. 
Descriu les característiques de diferents persones partint d’un model. 
Identifica i escriu una descripció seguint l’estructura treballada. 
Fa ús d’una bona ortografia de la gramàtica, el vocabulari treballat i d’ús freqüent. 
  
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reprodueix i memoritza textos breus orals com cançons i rimes amb acompanyament 
d’elements no verbals. 
Comprèn i mostra interès per les cançons i rimes treballades amb l’ajuda de pautes 
concretes. 
Teatralitza una cançó sobre una temàtica treballada amb bona pronunciació, comunicació 
no verbal i entonació adequada.  
  
DIMENSIÓ PLURILINGÜE 
  
És capaç de trobar alguna diferència o semblança entre el català i l’anglès, en relació als 
continguts treballats. 
Mostra interès i participa activament en les activitats proposades a l’aula. 
Mostra respecte envers la matèria. 
 

MATEMÀTIQUES 
 

1r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 
Comprensió del valor posicional de les xifres en el sistema de numeració.  
Unitats, desenes i centenes. 
Escriptura de nombres. 
Aplicació dels nombres enters en contextos reals. 
Cerca i anàlisi de peculiaritats dels nombres (parells, senars) 
Identificació i ús de les operacions inverses: suma i resta. 
Realització de restes i sumes portant amb nombres naturals. 
Els nombres romans. 
L'ordenació numèrica. 
Recta numèrica.  
Descomposició de nombres. 
Càlcul mental. 
Monedes i bitllets. 
El rellotge (l’hora en punt, un quart, dos quarts, tres quarts) 
 
 
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
Resolució de problemes.  
Identificació de dades rellevants i irrellevants  
Identificació de la incògnita. 

Coherència del resultat amb la incògnita. 
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Estratègies de resolució: Esquemes, materials manipulatius, dibuix, paraula clau,... 

 
DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 
Seguiment de les sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró. 
 
DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
Realització de simetries. Predicció i descripció dels resultats. 
Les hores en punt, i els quarts. 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ DE CONNEXIONS 
Comprèn i utilitza el significat de les operacions (suma i resta) amb els nombres naturals de 
forma apropiada a cada context. 
Selecciona de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les 
magnituds de longitud, massa, capacitat i temps. 
Utilitza l'equivalència d'unitats d'una magnitud. 
Recull dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles mitjançant 
gràfics. 
 
DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
Comprèn situacions-problema de l'entorn proper 
Cerca estratègies senzilles per representar situacions-problema 
Utilitza estratègies senzilles per representar situacions-problema 
Selecciona les dades necessàries 
Estima una resposta 
Expressa el procés de solució i la resposta 

  
DIMENSIÓ DE RAONAMENT I PROVA 
Cerca amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una 
seqüència. 
Sap continuar una seqüència. 
Estableix criteris de classificació. 
Sap classificar. 
  
DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
Interpreta el valor posicional del sistema de numeració  (fins a 3 xifres). 
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2n TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 
Comprensió del valor posicional de les xifres en el sistema de numeració UM-C-D-U 
Interpretació i ús de les unitats de mesura. 
Memorització de les taules de multiplicar. 
Identificació i ús de les operacions: la multiplicació. 
Interpretació i ús de les unitats de mesura de massa. 
Els plànols. 
Arrodoniment de nombres 
Introducció a les taules de multiplicar. 
La unitat de miler. 
Descomposició de nombres.  
Càlcul mental.  
La  multiplicació. 
Les figures planes. 
Costats, angles, arestes i vertex. 
Desenvolupament d'estratègies d'estimació en les diferents magnituds, tot utilitzant referents 
comuns. 
Selecció de la unitat més adequada i de l'instrument per realitzar una mesura. 
Ús de les unitats de massa més comunes del sistema internacional. 
Desenvolupament d'estratègies d'estimació en les diferents magnituds, tot utilitzant referents 
comuns. 
Interpretació de l'equivalència en l'ús de diferents unitats de mesura (massa) 
 
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
Resolució de problemes.  
Identificació de dades rellevants i irrellevants  
Identificació de la incògnita. 

Coherència del resultat amb la incògnita. 

Estratègies de resolució: Esquemes, materials manipulatius, dibuix, paraula clau,... 

Justificació oral 
 
DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 
Seguiment de les sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
Representació de figures planes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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DIMENSIÓ DE CONNEXIONS 
Reconeix i utilitza els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la unitat) 
en situacions de  la vida quotidiana i en altres àrees. 
Interpreta el valor posicional del sistema de numeració decimal. Interpreta i utilitzar de forma 
adequada els nombres naturals (fins a quatre xifres) 
Comprèn i utilitza el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació) amb els 
nombres naturals de forma apropiada a cada context. 
Desenvolupa agilitat en el càlcul exacte i aproximat; ús dels algoritmes de càlcul escrit, i de 
la calculadora. 
Selecciona de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les 
magnituds de longitud, massa, capacitat, temps. Utilitza l’equivalència d’unitats d’una 
magnitud. 
Recull dades sobre fets  coneguts  tot  utilitzant  tècniques de  recompte senzilles, les 
ordena i les expressa mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), 
usant les TAC si s’escau. 
Interpreta la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en 
forma gràfica. 
 
DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
Comprèn situacions-problema de l’entorn proper. 
Cerca i utilitza gràfics senzills (fletxes, taules...), per representar situacions-problema. 
Selecciona  les  dades  necessàries  i  estimar  una resposta i expressar  el  procés  de 
solució i la resposta. 
Formula preguntes, i comunica oralment i per escrit, de forma clara, coneixements i 
processos matemàtics duts a  terme (càlcul, mesura, construccions geomètriques, resolució 
de problemes) 
 
DIMENSIÓ DE RAONAMENT I PROVA 
Cerca amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o   una 
seqüència, i continuar la seqüència. 
Classifica i estableix criteris de classificació. 
 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
Interpreta i realitza representacions espacials (croquis d’un itinerari, plànol d’una pista...) 
utilitzant referents concrets de l’entorn proper. 
Identifica, reconeix i descriu figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn. 
Classifica les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, angles).  
Utilitza les TAC i els instruments de dibuix per representar models geomètrics. 
 
 
 
 
 
 
3r TRIMESTRE 
 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 
Sumes i restes portant 
Taules de multiplicar 
Càlcul mental 
Fraccions (¼, ½, 2/4 , ⅓, ¾  i 4/4) 
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Perímetres i arees. 

El regle, la cinta mètrica. 
 
Unitats de longitud. Unitats de capacitat 

Polígons (triangle, quadrilàter, pentàgon, hexàgon, heptàgon i octàgon) 

Poliedres (prismes i piràmides) 

Cossos rodons (esfera, con, cilindre) 
Els costats, vertex, arestes, cares, angles... 
  
 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

Resolució de problemes.  
Identificació de dades rellevants i irrellevants  
Identificació de la incògnita. 

Coherència del resultat amb la incògnita. 

Estratègies de resolució: Esquemes, materials manipulatius, dibuix, paraula clau,... 

Justificació oral 
 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

Seguiment de les sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró. 
 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

Polígons (triangle, quadrilàter, pentàgon, hexàgon, heptàgon i octàgon) 

Poliedres (prismes i piràmides) 

Cossos rodons (esfera, con, cilindre) 
 
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 
Utilitzar els conceptes associats a la multiplicació 
Desesnvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat. 
Interpretar de forma adequada les fraccions (¼, ½, 2/4 , ⅓, ¾  i 4/4) 
Utilitzar de forma adequada les fraccions (¼, ½, 2/4 , ⅓, ¾  i 4/4) 
Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de 
les magnituds de longitud. 
Selecciona de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les 
magnituds de capacitat. 
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DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 
Saber continuar una seqüència 
Establir criteris de classificació 
Saber classificar 
  
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
Seleccionar les dades necessàries. 
Utilitzar estratègies senzilles per representar situacions-problema. 
Expressar el procés de solució a la resposta. 
Comunicar oralment de forma clara, coneixements i procesos matemàtics duts a terme. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
Identificar i reconèixer figures planes (polígons senzills)  cossos geomètrics de l’entorn. 
Descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn. 
Classificar les formes 3D d’acord amb característiques geomètriques (costats i angles) 
  
 

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I NATURAL 
 
1r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
COMENCEM BÉ:  L'horari, l'organització de l'aula, l'organització de l'escola (les eleccions), 
organització del material, pla d'evacuació i confinament, normes de convivència. 
 
METEOROLOGIA: Concepte de meteorologia, temps i clima. Fenòmens atmosfèrics. 
Aparells: termòmetre, anemòmetre, penell i pluviòmetre. El grau centígrad. Simbologia 
meteorològica. La rosa dels vents: punts cardinals, direcció i nom dels vents. 
 

 
 
 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 
Valora positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l'alimentació, 
l'exercici físic i el descans com a hàbits saludables que és recomanable mantenir, tot 
discernint les activitats que perjudiquen la salut. 
 
TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
Reconeix i explica relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i 
activitats humanes. 
Recull dades utilitzant aparells de mesura. 
Mostra una actitud de respecte pel medi. 
identifica alguns dels usos que es fan dels recursos naturals. 
Identifica les conseqüències que se'n deriven dels usos dels recursos naturals. 
Analitza l’impacte d'algunes activitats humanes, en particular sobre l'aigua. 
 
CIUTADANIA 
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Utilitza els mecanismes democràtics per participar activament en un centre escolar. 
Identifica algunes manifestacions culturals de l'entorn. 
Valora la diversitat i riquesa de les diverses manifestacions culturals de l'entorn. 
 
 
2n TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
EL MEU POBLE: organització democràtica de l'Ajuntament, serveis municipals, 
equipaments municipals, civisme. 
 
PROJECTES:  

- 3r A: La cooperació 
- 3r B: El respecte 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
MÓN ACTUAL 
Analitza i descriu elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn  proper i establir 
comparacions amb altres tipus de paisatges. 
Utilitza plànols i mapes, així com mecanismes d’orientació espacial per situar-se en l’entorn, 
localitzar determinats elements i desplaçar-se. 
Aplica nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida quotidiana  de les 
societats humanes i situar alguns fets històrics rellevants, d’acord amb els criteris de 
successió i duració temporals. 
 
TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
Reconeix i explica, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns 
factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes i mostrar una actitud de 
respecte pel medi. 
Identifica alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqüències 
que se’n deriven. Analitza l’impacte d’algunes activitats humanes sobre els recursos i en 
particular sobre l’aigua. 
Es planteja interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per 
mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i del recull de dades amb els mitjans i 
fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 
Mostra iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un tema 
rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma eficient. 
Valora el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, acceptant 
les diferències amb respecte i tolerància envers les idees i aportacions dels altres en els 
diàlegs i els debats. 
Reconeix i explica, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns 
factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, i mostrar una actitud de 
respecte pel medi. 
Observa i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-los amb els seus usos fent-
se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. 
 
3r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
ÉSSERS VIUS 
- Els animals vertebrats i invertebrats. 
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- Reproducció: ovípars i vivípars 
- Alimentació: Carnívors, hervíbors, carnívors. 
- Vertebrats: mamífers, amfibis, rèptils, peixos, aus. 
- Els planetes 
  
PERSONES, CULTURES I SOCIETATS 
-La temperatura 
- Gràfics 
- Les estacions 
- El moviment de rotació i translació 
- El Sistema Solar 
- Les fases de la lluna 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
Classificar animals de l’entorn proper. 
Reconèixer les característiques bàsiques d’acord amb criteris científics. 
Classificar planetes de l’entorn proper. 
  
DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
Reconèixer i explicar les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i 
activitats humanes. 
Recollir dades  utilitzant aparells de mesura. 
Mostrar una actitud de respecte pel medi. 
 
 
 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 
 
1r, 2n i 3r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
TALLER DE MODELATGE: Observació d’obres de diferents autors: Friedensreich 
Hundertwasser i Fernando Botero. Creació d’edificis en volum (plastilina) i figura humana 
amb material reciclable i paper “maché”. 
 
TALLER DE PINTURA: Observació d'obres clàssiques, la figura humana en moviment, 
aquarel·la i tempera. 
 
TALLER DE STOP MOTION: Plastilina, llibreta animada ( dibuix amb seqüència d’imatges) 
  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
TALLER DE MODELATGE: 
 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 
Relaciona diferències de forma i color entre elements arquitectònics amb la seva funció 
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(teulades inclinades, finestres grans, vegetació integrada,...). 
Expressa interès davant una experiència cultural visual amb respecte i sentit crític a partir 
del conjunt de l’obra i la relació amb altres manifestacions. 
 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
S’expressa i es comunica combinant la utilització dels  elements bàsics del llenguatge visual 
de manera creativa. 
 
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
Crea composicions creatives i originals amb un material plàstic manipulable (plastilina, 
paper maché). 
  
TALLER DE PINTURA: 
 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 
Mostra interès per conèixer experiències culturals de diferents autors. 
 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
Interpreta i crea una composició pictòrica utilitzant de manera adequada els estris 
necessaris. 
  
TALLER STOP MOTION: 
 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
S’expressa i es comunica combinant la utilització dels elements bàsics del llenguatge visual 
de manera creativa. 
 
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
Crea composicions originals amb un material plàstic manipulable (plastilina) 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
  
1r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
  
COMENCEM EL CURS 

Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i compliment de les 
normes de joc. Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el 
joc. 
 
Dimensió joc motor 

- Codis i conductes del joc net 
- Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física. 
- Cooperació i respecte 

Dimensió hàbits saludables 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 
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CONEC EL MEU COS 

Esquema corporal, dreta i esquerra d’un mateix i dels altres, moviments globals i 
segmentaris, dissociacions segmentàries, simetria corporal i actitud postural, dinàmica de 
grups i participació als jocs, respecte pels companys, material i normes 
 
Dimensió activitat física 

- Principals parts del cos i articulacions 
- Incidència de l’activitat física sobre el funcionament del cos 
- Valoració i acceptació de la propi realitat corporal i la dels altres  
- Lateralitat 

 
Dimensió hàbits saludables 

- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 
 
CONTROLO EL MEU COS 

Relacions espacials: sentit, direcció, orientació, simetries, dimensions, volum, agrupacions, 
dispersions 
 
Dimensió activitat física 

- Orientació espaciotemporal: nocions topològiques, els plans: trajectòries i 
recorreguts 

 
Dimensió hàbits saludables 

- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

 
     PROJECTE VALORS 
 
Dimensió joc motor 

- Habilitats socials interpersonals: resolució de conflictes, presa de decisions, 
capacitat d’arribar a acords 

- Respecte pels companys independentment del nivell d’habilitat 
- Respecte pels companys independentment del gènere 
- Respecte pels companys independentment del seu origen o condició. 
- Habilitats socials interpersonals: resolució de conflictes, presa de decisions, 

capacitat d’arribar a acords… 
- Jocs cooperatius  
  

QUÈ S'HA AVALUAT? 
  
Dimensió activitat física: 

-    Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les 
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possibilitats i limitacions corporals i de moviment. 

-     Participa activament als jocs i activitats proposades. 
-    Coneix les parts principals del cos. 
-    Còneix el la seva part dominant del cos. 
 
-   Orientar-se a l’espai en relació amb la posició de persones i d’objectes 

utilitzant les nocions topològiques. 
-    S’orienta a l’espai en relació de persones i objectes. 

Dimensió hàbits saludables: 
-    Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per la 

salut, mostrant interès per la cura del nostre cos. 
-     Porta la bossa higiènica. 
-    Porta la roba adequada per realitzar les classes d’educació física  
-    Realitza adequadament la higiene desprès de fer educació física.  
 

Dimensió joc motor i temps lliure: 
-    Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i 

respecte de les normes. 
           -    Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i 
en grup, mostrant una actitud d’acceptació vers els companys 

-     Participa activament a les activitats proposades. 
-    Sap respectar i acceptar les normes de les activitats proposades. 
-    Sap respectar als companys de joc durant les activitats. 

 
2n TRIMESTRE 
 

CONTINGUTS TREBALLATS 
  
TINC EQUILIBRI: 

Experimentació a través del joc i exercicis de diferents posicions en l’equilibri, aspectes 
propioceptius, consciència corporal. 
Reconeixement i experimentació de l’equilibri dinàmic, estàtic i equilibri d’objectes. 
 
Dimensió activitat física 

- Incidència de l’activitat física sobre el funcionament del cos 
- Valoració i acceptació de la propi realitat corporal i la dels altres 
- Equilibri  

Dimensió joc motor 
- Codis i conductes del joc net 
- Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física. 

Dimensió hàbits saludables 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

 
        JOCS TRADICIONALS I POPULARS:  
Experimentació i recerca de jocs tradicionals, jocs populars, jocs de carrer, jocs de província 

i regió. 

Dimensió joc motor 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
  

 
- Jocs tradicionals i populars 
- Codis i conductes de joc net 
- Mesures bàsiques de seguretat amb els materials i els espais 
- Respecte per les normes 

Dimensió hàbits saludables 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

 
       TEATRE AMB MATERIAL 

Dimensió activitat física 

- Aplicació d’hàbits posturals, corporal relacionats amb la pràctica d’activitat 
física. 

Dimensió expressió i comunicació corporal 
- Experimentació del cos i del moviment com a instruments d’expressió i 

comunicació.  
- Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment. 

Dimensió hàbits saludables 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

Dimensió joc motor 
- Respecte per les normes 

  
QUÈ S'HA AVALUAT? 
Dimensió activitat física: 

-    Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma 
diversa mitjançant un moviment corporal coordinat. 

-     Controla el cos en equilibri estàtic. 
-    Controla el cos en equilibri dinàmic. 
-    Controla objectes en equilibri. 
 

Dimensió hàbits saludables: 
-    Incorpora conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per la 

salut, mostrant interès per la cura del propi cos. 
-     Porta la bossa higiènica. 
-    Porta la roba adequada per realitzar les classes d’educació física. 
-    Realitza adequadament la higiene desprès de fer educació física i es comporta 

adequadament al vestidor.  
 

Dimensió expressió i comunicació corporal 
             -    Representar emocions o històries reals o imaginàries utilitzant els recursos 
expressius del cos.  

- Actuar amb deshinivició. 
- Representar emocions utilitzant els recursos expressius del cos. 
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Dimensió joc motor i temps lliure: 

-  Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i 
respecte de les normes. 
-    Participa activament a les activitats proposades. 
-    Sap respectar i acceptar les normes de les activitats proposades. 
-    Sap respectar als companys de joc durant les activitats. 
-    Coneix i té interès en els jocs tradicionals 
 

 
 
3r TRIMESTRE 
 
CONTINGUTS DEL TRIMESTRE: 
  
VOLEIBOL “QUINA PASSADA” 
 
Dimensió activitat física 

- Domini i control del cos en repòs i en moviment.  
- Utilització de materials i espais amb cura i respectant les normes.  
- Adquisició d’un control motriu i corporal previ a l’acció (tocs avantbraç, dits, 

passades...) 
- Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i específiques del voleibol. 
- Organització espaciotemporal en el desenvolupament del voleibol. 

Dimensió hàbits saludables 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

Dimensió joc motor 
- Respecte per les normes 
- Mesures bàsiques de seguretat en relació amb un mateix, amb els altres i 

respecte els espais. 
  
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? 
Dimensió activitat física: 

- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa 
mitjançant un moviment corporal coordinat 

- Realitzar diferents tocs de voleibol (avantbraç, dits, servei) cooperant amb un company. 
- Organització espaciotemporal en el desenvolupament del voleibol 
- Execució de les habilitats motrius bàsiques relacionades amb el voleibol. 
- Actitud responsable en relació amb l’estratègia del joc. 

  
Dimensió hàbits saludables: 

- Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per la 
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salut, mostrant interès per la cura del nostre cos 

- Portar la bosseta de recanvi  
- Hàbits higiènics  

 
Dimensió joc motor i temps lliure: 

- Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i 
respecte de les normes.  

- Conèixer i respectar les normes del voleivol 
 
 
 
 

EDUCACIÓ EN VALORS 
1r TRIMESTRE 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ PERSONAL 
Coneix les capacitats i interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima. 
Argumenta i defensa les pròpies opinions. 
  
DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
Mostra un nivell de gestió emocional en la relació amb els altres en les activitats 
quotidianes. 
Respecta les característiques dels altres i escolta i respecta les seves opinions. 
Accepta i practica les normes de convivència i els hàbits cívics. 
  
DIMENSIÓ SOCIAL 
Identifica i rebutja les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació, 
injustícia social i violació dels drets humans. 
Identifica i col·labora en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 
responsable. 
 
 
 
2n TRIMESTRE 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ PERSONAL 
Mostra motivació per la millora personal i per respondre als reptes i les dificultats amb esforç 
i motivació. 

 
DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació amb actitud col·laborativa i 
comprensiva. 
Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup. 

 
DIMENSIÓ SOCIAL 
Identifica i rebutja les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació, 
injustícia social i violació dels drets humans. 
Identifica i col·labora en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 
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responsable. 
 
3r TRIMESTRE 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ PERSONAL 
Mostra motivació per la millora personal i per respondre als reptes i les dificultats amb esforç 
i motivació. 
Conèixer capacitats i interessos propis, nivell adequat d’autoestima. 
Argumentar i defensar opinions pròpies. 
  
DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
Respecta les característiques dels altres i escolta i respecta les seves opinions. 
Accepta i practica les normes de convivència i els hàbits cívics. 
  
DIMENSIÓ SOCIAL 
Identifica i col·labora en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 
responsable. 
 
 
 

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 
 

3r TRIMESTRE 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ AUTOCONCEPTE 
Sap expressar les seves opinions. 
Regula les emocions, té capacitat d’autocontrol. 
Desenvolupa càrrecs d’aula amb autonomia. 
Desenvolupa hàbits d’aula amb autonomia. 
  
DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS 
Sap escollir l’opció que resolgui el problema de manera autònoma. 
Participa en la presa de decisions del grup. 
  
DIMENSIÓ CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONALS I COL·LECTIUS 
Realitza amb constància les tasques personals planificades. 
Compleix els terminis fixats. 
 
 

APRENDRE A APRENDRE 
 

3r TRIMESTRE 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
DIMENSIÓ APRENENTATGE INDIVIDUAL 
Fa servir l’agenda per organitzar les tasques d’aprenentatge. 
Té cura i ordre del seu espai per mantenir-lo en condicions adequades. 
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És capaç d’elaborar en grup murals com a eina de sintetitzar i comunicar la informació. 
Fa servir estratègies memorístiques com a eina d’aprenentatge per poder aplicar els 
coneixements a les noves situacions. 
  
DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE L’APRENENTATGE 
És capaç d’aplicar els coneixements adquirits a noves situacions d’aprenentatge. 
És capaç d’autoavaluar-se amb una pauta i identifica el seu nivell. 
  
DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP 
Escolta activament les idees, criteris, propostes i dubtes dels altres. 
Accepta les propostes d’objectius dels altres en el treball en grup. 
Coneix quins són els rols i tasques d’un equip de treball. 
  
DIMENSIÓ ACTITUD POSITIVA ENVERS L’APRENENTATGE 
Aprofundeix sobre allò après mitjançant la lectura voluntària i la consulta de fonts 
d’informació. 
 
 

AMBIT DIGITAL 
 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 

Funcionalitats bàsiques dels dispositius (ordinador, tauleta, pissarra digital).  
 Dispositius d’emmagatzematge: llapis, disc virtual personal(drive). 
Conceptes bàsics de sistema operatiu: carpeta, fitxer, programa, xarxa, recursos 
compartits… 
Processador de textos: creació, format i gestió de documents; hipertext; ús del corrector 
ortogràfic; diccionaris. 
Presentacions multimèdia: creació, format i publicació de presentacions de diferents tipus, 
llenguatge audiovisual. 
Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital).  
Emmagatzematge de dades.  
Identitat digital 
DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE 

TREBALL I D’APRENENTATGE 

Navegadors: principals funcionalitats.  
Planificació de la cerca: paraules clau, cerques bàsiques i processos de millora de cerca 
Motors de cerca: estratègies de cerca.  
Fonts d’informació digital. 
Entorns virtuals segurs.  
Entorn personal d’aprenentatge (EPA): organització en carpetes, subcarpetes i etiquetes. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, correu electrònic, xat...). 
Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives. 
Tractament de la informació.  
Comunicació pública i privada.  
Construcció de coneixement personal amb aplicacions i eines digitals. 
Identitat digital. 
DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 

Salut física: higiene i seguretat ambiental (ergonomia, visualització, audició, temps continuat 
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davant de les pantalles).  
Salut psíquica: conductes addictives, identitat digital, assetjament digital 

 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 
Usar els dispositius (tauleta, ordinador…) utilitzant-ne les funcionalitats bàsiques per poder-
hi treballar. 
Recuperar informació des de diversos dispositius (enregistrador d’mp3, tauleta…) i desar-la. 
Utilitzar un sistema establert per emmagatzemar la informació digital 
Documents de text: aplicar diferents formats a documents de text i incorporar-hi  elements  
multimèdia i enllaços. 
Presentacions multimèdia: elaborar presentacions enriquides amb transicions, elements 
multimèdia, enllaços. 
Detectar una necessitat d’informació que pot resoldre consultant entorns digitals. 
 
DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS 
ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 
Utilitzar aplicacions digitals incorporant diversos formats (imatge, vídeo, àudio…). 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 
Respectar les normes bàsiques de comportament i participació en l‘ús d’eines de treball 
col·laboratiu. 
 
DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 
Conèixer la importància de no compartir informacions personals i privades sobre sí mateix i 
sobre les altres persones. 


