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TREBALL PER RACONS 

MARC TEÒRIC 

El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l'aula en diversos 

espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de 

manera autònoma. 

És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del mestre és 

dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar en tots els espais 

d'activitat i aprenentatge. 

Des d'aquest plantejament es cedeix a l'alumne un gran protagonisme: participa 

activament en el seu aprenentatge, pot ser model i guia dels seus propis companys -es 

potencia el diàleg entre iguals-, pren consciència de les seves possibilitats, accepta i 

aprèn dels seus errors. 

 Aquesta metodologia de treball ajuda el nen a ser responsable amb el material i amb 

el treball, exigint-li i creant-li la necessitat d'ordre. L'alumne aprèn a organitzar-se, a 

planificar-se la feina, a saber què vol aprendre i quin camí pot seguir per aconseguir-

ho. Tot plegat es tradueix alhora en un guany de seguretat i confiança. 

 

Però són molts d'altres els aspectes interessants que ofereix aquesta metodologia: 

• Permet donar resposta a les diferències, interessos i ritmes d'aprenentatge de 

cada nen i nena. 

• Facilita al mestre/a el seguiment individual, dels progressos i dificultats, de cada 

alumne. 

• Permet una certa flexibilitat en el treball dels nens/es a partir de les propostes 

d'activitats: aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, 

crear... Deixa lloc a la creativitat i la imaginació i, el que és més important, li 

deixen espai i temps per pensar i decidir. 

• Aconsegueix que els aprenentatges, viscuts d'aquesta manera, esdevinguin 

realment significatius i funcionals. 

• La interacció amb uns quants companys facilita el fet de compartir, comunicar-

se, discutir i respectar les idees dels altres, a aprendre dels amics i a acceptar el 

seu ajut. 

• És un tipus d'organització molt adient per practicar el que s'ha après a fer en un 

altre moment o aplicar-ho a d'altres situacions i material. 



ORGANITZACIÓ 

 

L'organització de la classe per racons implica una distribució que possibiliti el treball 

de petits grups que simultàniament realitzin activitats diferents. 

És important que cada racó tingui un espai fix, ben delimitat i que sigui fàcilment 

identificable pels infants. Es pot crear un ambient al voltant, amb prestatgeries per deixar 

els materials o, com a mínim una caixa on es reculli tot el que es farà servir al racó. S'ha 

de vetllar per oferir un espai agradable, amb el material manipulatiu suficient en 

quantitat, resistent i ben presentat. 

L'horari pot variar en funció de l'organització de les activitats a l'aula però és 

recomanable que hi hagi un horari fix per tal que els nens s'habituïn. 

La durada de les sessions estarà en funció de l'edat dels alumnes i la seva capacitat de 

concentració en la feina, pot anar des de mitja hora a una hora i mitja.  

El número de racons es pot establir en funció dels objectius educatius, del nombre 

d'alumnes, del material disponible o de la necessitat d'intervenció del mestre en cada 

racó. Els agrupaments més interessants són des de 2 fins a 6 alumnes. 

Totes les activitats es donen a conèixer als infants abans de deixar-les al racó. No 

obstant,  cal que el material en què es presenten (capses, carpetes, safates...) al racó 

sigui prou suggeridor o explícit perquè recordin què han de fer. Han de ser activitats prou 

obertes perquè puguin adaptar-se a als ritmes evolutius de cada alumne i potenciar així 

la seva autonomia i evitar-los la frustració. 

Les maneres de escollir el racó són una decisió del mestre/a i van des de deixar fer una 

elecció totalment lliure fins a establir uns torns tancats, i per tant, una certa obligatorietat 

a passar en un moment o un altre per tots els racons i activitats.. 

- Normes de participació: els racons tenen unes normes d'ús, participació i convivència 

que els infants han de conèixer i anar incorporant progressivament (tenir cura dels 

materials, treballar amb tranquil·litat, compartir els objectes, treballar curosament, ajudar 

els companys, deixar l'espai endreçat i net, etc). 

El mestre ha de vetllar perquè cada cosa tingui el seu lloc i els materials estiguin en 

perfectes condicions.  

 

 



 

Els racons a cicle inicial  
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El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dins 

de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera 

simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. 

A partir del treball per racons es pretén( objectius ): 

● Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme 

d’aprenentatge. 

●  Potenciar l’ús dels diferents llenguatges. 

●  Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen. 

● Afavorir ritmes de treball i d’ordre. Potenciar les interrelacions. 

● Permetre un treball actiu, vivencial, sensorial i manipulatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Funcionament 

Es divideix el grup classe en dos.  

Un grup es queda a l’aula amb una mestra, i l’altre grup marxa a la classe de 

reforç amb l’altre mestra. 

 

- Classe 

A la classe es faran activitats de matemàtiques i llengua en grups de ¾ nens 

aproximadament.  

Seran jocs de taula i ordinador, relacionats amb la llengua i les matemàtiques. 

Escolliran un racó per aquella sessió que l’apuntarem en una graella per tal de 

passar per tots els racons. 

A la setmana següent li tocarà anar als racons de l’altre classe. 

- Classe de reforç 

A la classe de reforç es faran activitats de llengua, matemàtiques, robòtica i 

ciències. Les activitats seran més experimentals i manipulatives on també el joc 

simbòlic hi tindrà el seu paper. 

Escolliran un racó per aquella sessió que l’apuntarem en una graella per tal de 

passar per tots els racons. 

A la setmana següent li tocarà anar als racons de l’altre classe. 

 

 

 

Els racons s’aniran canviant a mesura que passin tots els grups pels 8 racons i 

s’aniran fent de nous seguint el mateix patró d’activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Horari de racons 

 

Primer Primària Dijous Tarda 

Segon Primària Divendres Tarda 

 

● Mestres 

 

Primer Primària tutora Mestre reforç 

Segon Primària tutora Mestre reforç 

 

● Lloc 

 

Primer Primària Aula primer Aula  reforç 

Segon Primària Aula segon Reforç reforç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Llistat de racons 

Racons primer trimestre 

RACONS A LA CLASSE DE REFORÇ 

MATEMÀTIQUES MERCAT 

CIÈNCIES FULLES 

LLENGUA PERIODISME 

ROBÒTICA BEE BOT 

RACONS A LA CLASSE 

MATEMÀTIQUES TANGRAM TANGRAM PECES 
RECTANGULARS 

LLENGUA JOC DE 
PARAULES 

CONSTRUCCIÓ DE FRASES 

 

 

 

Racons segon  trimestre 

RACONS A LA CLASSE DE REFORÇ 

MATEMÀTIQUES MERCAT 

CIÈNCIES QUÈ PESA MÉS? 

LLENGUA IMPRENTA DE 
PARAULES/FRASES 

ROBÒTICA PROGRAMACIÓ ORDINADOR 

RACONS A LA CLASSE 

MATEMÀTIQUES SÈRIES DOMINO SUMES I RESTES 

LLENGUA DICTATS MUTS DOMINOS PARAULES 



 

Racons tercer trimestre 

RACONS A LA CLASSE DE REFORÇ 

MATEMÀTIQUES  

CIÈNCIES  

LLENGUA  

ROBÒTICA  

RACONS A LA CLASSE 

MATEMÀTIQUES   

LLENGUA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Material  

- Primer trimestre 

RACÓ MATERIAL 

MERCAT Tiquets, monedes, bitllets, caixa 

registradora, menjar fictici, cartells amb 

els preus, carros de compra 

CIÈNCIES Lupes, fulles, colors, fitxes 

PERIODISME Exemples noticies, televisió de cartró, 

càmera, fitxa 

BEE BOT Robot abella, plànols 

TANGRAM Peces tangrams, fitxes per copiar el 

dibuix 

JOC DE PARAULES Joc de paraules 

CONSTRUCCIÓ DE FRASES Targes amb diferents imatges, fulls 

blancs i llapis 

 

- Segon trimestre 

RACÓ MATERIAL 

MERCAT Tiquets, monedes, bitllets, caixa 

registradora, menjar fictici, cartells amb 

els preus, carros de compra 

CIÈNCIES Balança, peces de kg, diferents materials 

per pesar 

IMPRENTA DE PARAULES Fulls de colors, tinta, segells lletres 

ROBÒTICA Ordinador 

Dòminos de sumes i restes Peces dòminos 

DICTAT MUT TARGES DICTAT MUT 

SÈRIÈS FITXES, COLORS, GOMETS, 

RETOLADORS 

DÒMINOS DE PARAULES Targes dòminos paraules 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVALUACIÓ RACONS  

1. Autoavaluació 

- Del racó 

- Com l’han fet 

2. Avaluació mestres 

- Graelles d’observació 

- Criteris d’avaluació 

 

Com Avaluem 

Es duran a terme 3 avaluacions dels racons. En primer, lloc els alumnes avaluaran el 

racó en el que han estat treballant. En segon lloc, els alumnes faran una autoavaluació 

per valorar la seva pròpia feina del dia en el racó corresponent. Per últim, les mestres 

disposaran de graelles d’observació per avaluar els alumnes de forma individual. 

Els alumnes valoren els racons 

Cada alumne marcarà amb una creu la casella corresponent a si li ha agradat molt, poc 

o gens l’activitat realitzada. Aquesta taula estarà a cadascun dels racons i els alumnes 

l’hauran de completar abans de recollir. 

Racó de...... 

Nom dels alumnes 

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



Racó de...... 

Nom dels alumnes 

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Els alumnes s’autoavaluen 

S’utilitzarà una sessió per valorar ítems generals, els elaborarem entre tots. 

 

Alumne 

 

   

Racó de robòtica 
   

He aconseguit que el beebot arribi fins al lloc al que jo el volia 
enviar. 

   

Hem participat al joc. 
   

Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

Racó de ciències 
   

He tret les meves pròpies conclusions observant les fulles. 
   

Hem participat al joc. 
   

Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

Racó de periodisme 
   

He creat la meva notícia i l’he pogut explicar davant la 
càmera. 

   

Hem participat al joc. 
   

Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

Racó del mercat 
   

He calculat els diners que valia la meva compra. 
   

Hem participat al joc. 
   



Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

Racó del tàngram 1 
   

He pogut crear diverses figures. 
   

Hem participat al joc. 
   

Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

Racó de tàngram 2 
   

He pogut crear diverses figures. 
   

Hem participat al joc. 
   

Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

Racó de construcció de frases 
   

He format les frases que pertanyien a les imatges. 
   

Hem participat al joc. 
   

Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

Racó del joc de paraules 
   

He format les paraules que pertanyien a la imatge. 
   

Hem participat al joc. 
   

Juguem bé amb els companys. 
   

Cuidem el material del joc. 
   

 

 

 

Avaluació mestres 

Utilitzarem ítems similars als que els propis alumnes han elaborat. 

 

Racó de robòtica 

Alumnes 
Coneix el 

funcionament 
del beebot 

Aconsegueix 
que el 

beebot faci 
el camí 

previament 
indicat 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

Racó de ciències 

Alumnes 
Utilitza la 

lupa 
correctament 

Descriu les 
característiques 

De les fulles 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

      

      

 

 

Racó de periodisme 

Alumnes 

Identifica les 
parts d’una 

noticia 
simple 

Explica una 
noticia 
simple 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

      

      

      

      

 

 

Racó de mercat 

Alumnes 

Fa la suma 
dels 

productes 
correctament 

Fa servi 
correctament 
les monedes 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

      

      

      

 

 



 

Racó del joc de paraules 

Alumnes 
Forma 

paraules 
correctament  

relaciona i 
grafia 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

      

      

      

 

 

Racó de construcció de frases 

Alumnes 
Escriu una 
frases amb 

sentit  

Escriu 
majúscula a 

inicia de 
frase i punt 

al final 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

 

Racó del tangram  

Alumnes 

Copia 
exactament 

igual la 
figura 

demanada 
utilitzant les 

peces 
correctes 

S’inventa 
figures amb 
les peces 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

      

      

      

 

 



Racó de  peces tangram  

Alumnes 

Copia 
exactament 

igual la 
figura 

demanada 
utilitzant les 

peces 
correctes 

S’inventa 
figures amb 
les peces 

Participa 
de 

l’activitat 

Es 
relaciona 
de forma 
adequada 
amb els 

companys. 

Cuida el 
material. 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Racó Objectius Dimensions Competències Criteris 
d’avaluació 

Altres Funcionament 

Mercat - Representar 
una situació 

quotidiana 
d’anar al 

mercat. 
- Utilitzar 

correctament 

les monedes 
i bitllets a 

l’hora de 
pagar. 

- Relacionar 

les monedes 
amb el seu 

valor 
- Utilitzar el 

vocabulari 

adequat en 
una situació 

quotidiana 
com anar al 
marcat. 

Competència 
Matemàtica: 

 
Resolució de 

problemes 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Raonament i 
prova 

 
 

 
 
 

 
 

Connexions 
 
 

 
 

 
Comunicació i 
representació  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Competència 1. 

Traduir un 
problema a una 
representació 
matemàtica i 

emprar conceptes, 
eines i estratègies 

matemàtiques per 
resoldre’l. 
 
Competència 3. 
Fer preguntes i 
generar problemes 
de caire 

matemàtic. 

 
Competència 4. 
Fer conjectures 
matemàtiques 
adients en 
situacions 

quotidianes i 
comprovar-les 
 
 
 

 

Competència 6. 
Establir relacions 
entre diferents 
conceptes, així 
com entre els 
diversos 
significats d’un 

mateix concepte. 
 

 
 
Competència 8. 
Expressar idees i 
processos 

1.Reconèixer i 
utilitzar 

nombres 
(cardinals, 

ordinals, 
identificadors) 
en situacions 

familiars i en 
altres àrees. 

 
5. Formular 
preguntes en 

situacions 
conegudes. 

Comunicar 
oralment 
coneixements i 

processos 
matemàtics 

duts a terme 
(càlcul, 
mesura, 

resolució de 
problemes) 

 
7. Interpretar, 
representar 

(amb 
materials 

diversos) i 
utilitzar els 
nombres 

naturals 
(inferiors a 

1.000) en 
contextos de 

 
Material  

- Monedes 
- Bitllets 

- Caixa 
registradora 

- Carro 

- Menjar 
- tiquets 

 
Hi haurà un 

parell de nens 
que seran els 

venedors i 
altre parell que 
seran els 

compradors. 
Disposen de 

material per 
anar a comprar 
al mercat i els 

venedors 
hauran de 

atendre als 
clients i fer el 
tiquet de 

compra ( fer la 
suma dels 

 productes ). 
Treballarem el 
diàleg, 

vocabulari, 
expressió oral, 

i operacions de 
sumes i restes. 
 



 
Competència 

lingüística 
 
 

Comunicació oral 
 

 
 
 

 
 

Competència 
aprendre a 
aprendre 

 
Autoconeixement 

i respecte de 
l’aprenentatge 
 

 
 

 
 
 

Actitud positiva 

matemàtics de 

manera 
comprensible tot 
emprant el 
llenguatge verbal 
(oral i escrit).  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Competència 9. 
Usar les diverses 
representacions 
dels conceptes i 

relacions per 
expressar 
matemàticament 

una situació. 
 
 
 

 
 
 
Competència 2. 
Planificar i produir 
textos orals breus 

i senzills adequats 
a la situació 
comunicativa.  
Competència 3. 
Emprar 
estratègies 
d’interacció oral 

d’acord amb la 
situació 
comunicativa per 
iniciar, mantenir i 

acabar el discurs. 
 
 

la vida 
quotidiana 

 
 
 

 
 

1.Comprendre 
tot tipus de 
missatges 

orals que es 
produeixen en 

activitats 
d’aula, 
situacions 

d’aprenentatge 
i vida 

quotidiana, i 
en diferents 
suports. 



Competència 2. 

Ser conscient del 
que se sap i del 
que cal aprendre. 
 
Competència 6. 

Adquirir el gust 
per aprendre i 
continuar 
aprenent. 

 

 

 

 

 

Racó Objectius Dimensions Competències Criteris 
d’avaluació 

Altres Funcionament 

 
ROBÒTICA 

 
- Ser conscient 

de dreta i 
esquerra 

- Programar un 

petit robot 
- Indicar 

coordenades 
correctament. 

- Identificar  

coordenades. 
 

ÀMBIT DIGITAL 
 

DIMENSIÓ 
INSTRUMENTS I 
APLICACIONS 

 
 

 
 
MATEMÀTICA 

 
DIMENSIÓ 

RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
 

 
 

 
 

 
 
Competència 1. 

Seleccionar, 

utilitzar i 

programar 

dispositius 

digitals i les 

seves 

funcionalitats 

d’acord amb les 

tasques a 

realitzar 

 

 

 

Competència 1. 

Traduir un 

problema a una 

representació 

matemàtica i 

 
 

6.Usar el 
llenguatge 
verbal per 

interpretar 
gràfics, 

nombres i 
signes 
matemàtics. 

 
9. Definir la 

situació d’un 
objecte a 
l’espai i d’un 

desplaçament 
en relació 

amb un 
mateix, tot 

MATERIAL: 
Bee bot i 

plànols 

Prèviament els 
hi em explicat 

el 
funcionament 
de l’abella.  

Els plànols es 
divideixen en 

quadres i els 
nens han 
d’arribar d’un 

punt a un altre 
programant el 

robot 
correctament. 



 
RAONAMENT I 

PROVA 
 
 

 
 

 
 
 

COMUNICACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

emprar 

conceptes, eines i 

estratègies 

matemàtiques 

per resoldre’l. 

 

Competència 4. 

Fer conjectures 

matemàtiques 

adients en 

situacions 

quotidianes i 

comprovar-les. 

 

 

 

 

 

Competència 9. 

Usar les diverses 

representacions 

dels conceptes i 

relacions per 

expressar 

matemàticament 

una situació. 

utilitzant els 
conceptes: 

davant-
darrere; 
prop-lluny; 

dalt-baix; 
dreta-

esquerra 

 

 

Racó Objectius Dimensions Competències Altres Funcionament Criteris 
d’avaluació 

Joc de 

paraules 

- Formar paraules 

de diferent 
complexitat de 

forma 
autònoma. 

- Ser conscient de 

la relació so-
grafia. 

ÀMBIT DE 

LLENGÜES 
 

EXPRESSIÓ 
ESCRITA 

  

 

 

9 Produir textos 

de tipologies 

diverses amb un 

lèxic i estructura 

que s’adeqüin a al 

tipus de text, a 

Material:  

- Joc de 
formació de 

paraules 

Es tracta d’un 

joc de taula en 
el que els 

alumnes tenen 
un dibuix i han 
de formar la 

paraula que hi 
ha representada 

mitjançant una 

10. Mostrar 

coneixement 
de 

l’ortografia 
de base i de 
les normes 

ortogràfiques 
més bàsiques 

en algunes o 



- Assignar una 
grafia a 

cadascun dels 
sons que 
formen la 

paraula. 

les intencions i al 

destinatari. 

 

10Revisar el text 

per millorar-lo i 

tenir cura de la 

seva presentació 

formal en funció 

de la situació 

comunicativa. 

mena de 
trencaclosques . 

en la majoria 
de les 

produccions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racó Objectius Dimensions Competències Criteris 
d’avaluació 

Altres Funcionament 

Tangram - Desenvolupar 
el raonament 

espaial. 
- Practicar 

l’assaig i error 
com a forma 
de resoldre 

determinats 
problemes 

matemàtics. 

ÀREA DE 
MATEMÀTIQUES 

RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Competència 1. 

Traduir un problema 

a una representació 

matemàtica i emprar 

conceptes, eines i 

estratègies 

matemàtiques per 

resoldre’l. 

3. Comprendre 
situacions-

problema 
relacionades 

amb aspectes 
concrets i 
vinculats a la 

pròpia expe-
riència. 

Emprendre la 

Material: 
- Tangram 

- Fitxes amb 
les 

diferents 
figures a 
realitzar. 

Els alumnes 
disposen 

d’unes fitxes 
que són de 

diferents 
formes 
geomètriques, 

mides i colors. 
Amb aquestes 

fitxes han 



- Desenvolupar 
les habilitats 

lògiques. 

 
 

 
RAONAMENT I 
PROVA 

 
 

 
CONNEXIONS 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
COMUNICACIÓ I 

REPRESENTACIÓ 

Competència 2: 

Donar i comprovar la 

solució d’un 

problema d’acord 

amb les preguntes 

plantejades 

 

 

Competència 4. Fer 

conjectures 

matemàtiques 

adients en situacions 

quotidianes i 

comprovar-les 

 

 

Competència 7: 

Identificar les 

matemàtiques 

implicades en 

situacions 

quotidianes i 

escolars i cercar 

situacions que es 

puguin relacionar 

amb idees 

matemàtiques. 

 

 

 

 

 

 

Competència 9: 

Usar les diverses 

representacions dels 

conceptes i relacions 

per expressar 

matemàticament una 

situació. 

resolució de 
forma 

autònoma i 
expressar la 
solució i el 

procés seguit.  
4. Usar 

l’assaig-error 
per cercar 
solucions als 

problemes i a 
les 

exploracions.  
10. Identificar, 
analitzar i 

descriure 
objectes i 

espais amb 
formes 
geomètriques 

tridimensionals 
i pla-nes. 

Buscar 
semblances i 
diferències 

entre dues 
figures. 

 
 

d’aconseguir 
formar els 

dibuixos que 
es presenten 
en una fitxa. 

Aquestes 
fitxes poden 

ser de 
diverses 
complexitats 

depenent del 
nivell de 

l’alumne. 

 



 

 

Racó Objectius Dimensions Competències Altres Criteris 
d’avaluació 

Funcionament 

Ciències  

observació 
de fulles de 

la tardor 

• Observar les 
característiques 
de les fulles. 

• Diferenciar 
característiques 

de les fulles 
• Explicar que li 

passa a les 

fulles a la 
tardor 

ÀMBIT 
CONEIXEMENT 
DEL MEDI 

DIMENSIÓ 
MÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT 
ARTÍSTIC 

PERCEPCIÓ, 
COMPRENSIÓ 

I VALORACIÓ 

 

 

1.Plantejar-se 

preguntes 

sobre el medi, 

utilitzar 

estratègies de 

cerca de 

dades i 

analitzar 

resultats per 

trobar 

respostes. 

2.Interpretar 

el present a 

partir de 

l’anàlisi dels 

canvis i 

continuïtats al 

llarg del 

temps, per 

comprendre la 

societat en 

què vivim. 

4Analitzar 

paisatges i 

ecosistemes 

tenint en 

compte els 

factors socials 

i naturals que 

Material: 

- Diferents 
fulles 

- Lupa 

- Fitxa 
d'observació 

Plantejar-se 
interrogants 
sobre 

determinats fets 
i fenòmens, 

utilitzant 
estratègies de 
cerca de dades i 

comunicar els 
resultats de la 

recerca 
oralment i/o 
gràficament 

Plantejament de 
preguntes a 
partir 

d’observacions. 

Els alumnes 
tenen diferents 
fulles diferents 

de color, 
tamany, textura 

per tal que els 
alumnes les 
observin amb 

les lupes. 

Després tenen 
una fitxa 

d'observació on 
col·locaran totes 

les seves 
característiques 



 

 

 

ÀMBIT 
LINGÜÍSTIC 

COMUNICACIÓ 
ORAL 

 

EXPRESSIÓ 
ESCRITA 

els configuren, 

per valorar les 

actuacions que 

els afecten. 

1.Mostrar 

hàbits de 

percepció 

conscient de la 

realitat visual i 

sonora de 

l’entorn 

natural i 

cultural 

2. Produir 

textos orals de 

tipologia 

diversa 

adequats a la 

situació 

comunicativa 

9.Produir 

textos de 

tipologies 

diverses amb 

un lèxic i 

estructura que 

s’adeqüin al 

tipus de text, 

a les 

intencions i al 

destinatari  

 

 

 

 



 

 

Racó Objectius Dimensions Competències Altres Funcionament Criteris 
d’avaluació 

 

Construcció de 
frases 

- Formar frases 
de diferent 

complexitat de 
forma 

autònoma. 
 
 

 

ÀMBIT DE 
LLENGÜES 

Comunicació 
oral 

 
 
 

 
 

Expressió 
escrita 

 
 

 2. Produir textos 

orals de tipologia 

diversa adequats 

a la situació 

comunicativa. 

 

 9. Produir textos 

de tipologies 

diverses amb un 

lèxic i estructura 

que s’adeqüin al 

tipus 

de text, a les 

intencions i al 

destinatari. 

 10. Revisar el 

text per millorar-

lo i tenir cura de 

la seva 

presentació 

formal en funció 

de 

la situació 

comunicativa. 

Material: 
- Joc de 

formació de 
frases 

Es tracta d’un 
joc 

de taula en el 
que 

els alumnes 
han de 
llançar els 

daus, mirar les 
imatges, 

endreçar-les i 
construir una 

història que 
comenci amb: 
«hi havia una 

vegada... 

2-Participar de 
forma 

adequada en 
les situacions 

comunicatives 
habituals en el 
context escolar 

i social, 
respectant les 

normes 
d’interacció oral 

i mostrar 
interès i 
respecte quan 

parlem els 
altres. 

 
8-Escriure 
textos de 

diferents 
tipologies i que 

responguin a 
diferents 
situacions 

(notícies, 
experiències, 

descripcions, 
textos 
imaginatius, 

entre altres) a 
partir de 

models o de 



creació pròpia, 
escrits a mà o 

amb eines 
informàtiques. 

 

Racó Objectius Dimensions Competències Altres Funcionament Criteris d’avaluació 
 

Periodisme 

 

 

Planificar 
l’escrit d’acord 
amb la situació 

comunicativa. 
 

 
Escriure`l, amb 
el lèxic i 

estructura 
adequats. 

 
 
Revisar 

l’escrit 
per millorar-lo i 

tenir cura de la 
seva 
presentació 

ÀMBIT DE 

LLENGÜES 
 
Comunicació 

oral 
 

 
 
 

 
Expressió 

escrita 

 

 
 
 1. Comprendre 

textos orals de la 

vida quotidiana, 

dels mitjans de 

comunicació i 

escolars. 

 

 2. Produir textos 

orals de tipologia 

diversa adequats 

a la situació 

comunicativa. 

 9. Produir textos 

de tipologies 

diverses amb un 

lèxic i estructura 

que s’adeqüin al 

tipus 

de text, a les 

intencions i al 

destinatari. 

 10. Revisar el 

text per millorar-

lo i tenir cura de 

la seva 

presentació 

formal en funció 

de 

la situació 

comunicativa. 

 

 
MATERIALS 
COMPLEMENTARIS 

Com escrivim una 
notícia? 

-fitxa 

TEMES DE LES 

NOTÍCIES 
La classe , 
l’escola ,el 

nostre barri, la 
nostra ciutat, el 

món. 
 
-Llegim entre 

tots una petita 
notícia. 

-La comentem. 
- Primer de 
primària farà 

una notícia 
oral, i segon ho 

farà per escrit 
per parelles. 
- Gravar la 

notícia. 
 

 

2-Participar de 

forma adequada 
en les situacions 
comunicatives 

habituals en el 
context escolar i 

social, respectant 
les normes 
d’interacció oral i 

mostrar interès i 
respecte quan 

parlem els altres. 
 
8-Escriure textos 

de diferents 
tipologies i que 

responguin a 
diferents 
situacions 

(notícies, 
experiències, 

descripcions, 
textos imaginatius, 
entre altres) a 

partir de models o 
de creació pròpia, 

escrits a mà o amb 
eines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


