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Aquest document pretén explicar breument la tasca que desenvoluparem amb els 

nens i nenes de tercer al llarg d’aquest curs. Aquest continguts són orientatius i 

s’aniran ampliant i/o modificant segons les necessitats que sorgeixin del treball dels 

projectes. Ens agradaria que aquesta fos una lectura amena i comprensible per 

compartir amb vosaltres el procés d’aprenentatge dels vostres fills i filles. 

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  I  LITERATURA 

Comunicació oral 

- Estratègies per a la comprensió de textos orals de diferents contextos: 

activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida 

quotidiana. 

- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de 

l’aula i l’escola. 

- Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, 

respecte per les opinions  dels  altres. 

- Reproducció de textos orals memoritzats: cançons, poemes, 

dramatitzacions... 

- Interacció en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i 

defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats. 

- Estratègies per a les produccions de textos orals: planificació, 

memorització, assaig. 

- Adequació del llenguatge i els elements no verbals a la situació 

comunicativa. 

- Comprensió de textos orals de diferents contextos: activitats d’aula, 

situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea, i en la vida quotidiana. 

- Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres. 

Comprensió lectora 

- Comprensió global i específica de textos escrits en diferents formats i de 

tipologia diversa. 

- Comprensió de textos escrits en diferents formats. 

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i 



després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, identificació 

de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a 

partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que formen part 

del text). 

- Despertar l’interès i la curiositat per llegir contes, llibres de coneixements, 

notícies d’un diari, informacions d’Internet... 

- Utilització de diccionaris bàsics en diferents formats per a la comprensió de 

mots. 

- Entonació i fluïdesa en la lectura expressiva de textos. 

- Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del centre, per a la cerca 

d’informació i adquisició de coneixements. 

Expressió escrita 

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

- Producció de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i 

suports: per narrar, descriure, explicar fets o fenòmens... 

- Coherència i cohesió en l’organització del text. 

- Aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la llengua (lèxics, 

morfosintàctics i ortogràfics) en la producció de textos escrits. 

- Ordre adequat dels mots i concordança (gènere, nombre, persona i 

temps) en una frase. 

- Normes per a la bona presentació dels textos escrits. 

- Escriptura de textos de diferent tipologia (descriptius, instructius, etc) a mà i 

amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals treballats. 

- Aprendre algunes estratègies per auto-regular el procés d’aprenentatge. 

 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- Reflexió lingüística sobre la construcció de paraules, frases i textos. 

- Organització i estructura d’un text segons la seva tipologia. 

- Normes ortogràfiques treballades a 1r i 2n. 

- Normes ortogràfiques de 3r. 

- Mecanismes de derivació, famílies de paraules... 

- Ordre adequat dels mots i concordança (gènere, nombre, persona i 

temps) en una frase. 

- Sinònims i antònims: coneixement i ús. 



- Signes de puntuació: punt final, punt i seguit, coma, interrogant, 

admiració, dos punts i guió. 

- Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions 

d’aprenentatge compartit. 

 

Educació literària 

- Comprensió de textos literaris aplicant estratègies. 

- Audició, lectura, memorització i recitació de textos, poemes, cançons, 

llegendes, refranys o dites. 

- Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, entonació, pauses...) i 

entenedora de textos literaris. 

- Participació en lectures conjuntes per aprendre a interpretar el llenguatge 

literari. 

- Participació en tertúlies  literàries. 

- Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre: autor i il·lustrador. 

- Utilització dels recursos del centre. 

 

- Comunicació de les preferències literàries personals i recomanacions de 

textos literaris. 

- Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 

Plurilingüe i intercultural 

- Respecte per  la llengua i cultura catalanes, així com de les altres llengües i 

cultures presents a l’aula i de l’existència de diversos alfabets. 

- Necessitat de conèixer altres llengües per poder comunicar-se amb més 

gent, buscar informació i conèixer altres cultures. 

- Actitud crítica davant estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes o sexistes. 

- Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. 

- Percepció de les dificultats de la comunicació plurilingüe i aplicació 

d’estratègies verbals i no verbals per resoldre les situacions. 

- Participació en les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre on 

s’utilitzen diverses llengües. 

 

 



LLENGUA ANGLESA 

Comunicació oral 

- Comprensió d’instruccions simples i encadenades d’actuació a l’aula. 

- Comprensió i participació en situacions d’intercanvi social a l’aula: salu-

dar, acomiadar-se, la data, el temps atmosfèric, l’assistència i informacions per-

sonals. 

- Comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports 

i formats (diàleg, relat, descripció). 

- Reproducció i memorització de textos breus orals com ara cançons i poe-

mes amb acompanyament d’elements no verbals. 

- Formulació de preguntes i respostes en simulacions i diàlegs, en el context 

de l’aula i pròxims als alumnes. 

- Identificació del lèxic bàsic d’un tema específic amb ajut d’il·lustracions o 

sense. 

- Pronunciació, entonació i ritme adequats en les interaccions orals habitu-

als. 

- Normes que regeixen la comunicació oral: torn de paraula, to de veu i 

respecte per les intervencions dels altres. 

- Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quo-

tidiana al centre, els entorns més propers dels alumnes tant en activitats individu-

als com en grup i dels centres d’interès dels alumnes. 

- Enumeració dels nombres fins a cent. 

- Capacitat per lletrejar paraules. 

- Identificació i enumeració de vocabulari de Christmas, Halloween i Easter. 

- Respecte i esforç d’atenció, comprensió i valoració per les intervencions 

orals dels altres. 

Comprensió lectora 

- Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica varia-

da per copsar el sentit general i extreure’n informació. 

- Estratègies de lectura apreses en les altres llengües curriculars que ajuden 

a la comprensió del text i que permeten la deducció del significat de mots i ex-

pressions. 

- Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del centre per llegir llibres 

en diferents suports escrits en llengua estrangera. 

- Interès per la lectura de textos com a font d’informació i de plaer. 

 

 



Expressió escrita 

- Producció de textos breus relacionats amb situacions de la vida quotidia-

na i centres d’interès dels alumnes, a partir dels models treballats oralment a 

l’aula. 

- Utilització de textos escrits breus d’expressions i frases senzilles conegudes i 

treballades oralment. 

- Aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la llengua estran-

gera (lèxics, morfosintàctics i ortogràfics) en la producció de textos escrits breus. 

- Normes per a la bona presentació dels textos escrits. 

Educació literària 

- Comprensió de textos literaris senzills reals o adaptats. 

- Audició, lectura, memorització i recitació de textos senzills (poemes, can-

çons i petits diàlegs.). 

- Reproducció oral de textos literaris breus memoritzats com ara cançons, 

poemes amb acompanyament d’elements no verbals. 

- Lectura en veu alta, tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu i a 

l’entonació. 

- Dramatitzacions, explicació de contes dialogats i recitacions de poemes o 

cançons. 

- Respecte per les produccions dels altres. 

- Interès i curiositat per llegir contes o llibres (en diferents suports) escrits en la 

llengua estrangera. 

MATEMÀTIQUES 

Numeració i càlcul 

- Comprensió del valor posicional de les xifres en el sistema de numeració 

decimal. 

- Descripció oral, gràfica i escrita sobre la comprensió del sistema decimal i 

del càlcul. 

- Ús de diferents llenguatges (verbal, gràfic, simbòlic...) per representar el 

sistema de numeració decimal. Contrast de diferents representacions. 

- Reconeixement i ús de representacions equivalents d’un nombre. 

- Interpretació i utilització dels nombres naturals (fins a 3 xifres) i iniciació als 

fraccionaris. 

- Arrodoniment de nombres en context. 

 

- Coneixement i ús del sistema monetari: l’euro i els cèntims. 



- Cerca i anàlisi de peculiaritats dels nombres ( parells, senars, de la taula 

del...). 

- Interpretació dels nombres naturals i de codis numèrics en taules i gràfics 

- Elaboració de gràfics i taules. 

- Identificació i ús de les operacions inverses: suma i resta. 

- Doble, meitat, triple d’un nombre. 

- Automatització d’algunes taules de multiplicar. 

- Explicació i contrast de les estratègies de càlcul mental emprades. 

- Estimació dels resultats de les operacions amb nombres naturals. 

- Realització de restes amb diferents algorismes. 

- Ús de les calculadores i altres recursos digitals per desenvolupar el càlcul i 

per explorar els nombres i les operacions. 

- Selecció adequada del tipus de càlcul segons la situació: càlcul mental, 

càlcul escrit i amb calculadora i altres dispositius digitals. 

- Càlcul amb monedes: euros i cèntims. 

- Comprensió i representació  de situacions- problema de l’entorn proper. 

- Estratègies per a la resolució de problemes: selecció de dades, estimació 

d’una resposta, expressió del procés de solució i la resposta. 

- Resolució de problemes. 

Relacions i canvi 

- Anàlisi de les peculiaritats dels nombres i de les operacions. 

- Seguiment i/o creació de sèries numèriques i geomètriques. 

- Expressió del patró d’una sèrie verbalment o gràficament. 

- Lectura i escriptura de frases utilitzant símbols matemàtics (0, =, >, <). 

- Classificacions. 

Espai  i forma 

- Identificació i descripció verbal, usant el vocabulari especialitzat, de les 

propietats de figures geomètriques de dues dimensions:  polígons i cercles. 

- Classificació de figures de tres i dues dimensions segons les seves 

propietats. 

- Investigació de la relació entre figures a partir de la seva composició i 

descomposició. 



- Utilització d’adreces o punts de referència per moure’s en l’entorn proper. 

- Realització, interpretació i ús de plànols d’itineraris coneguts utilitzant 

diferents suports. 

- Realització de simetries, desplaçaments i girs en figures de dues dimensions 

amb materials tradicionals i amb suport de les TAC. Predicció i descripció 

dels resultats. 

- Construcció i representació de polígons. 

- Identificació i construcció d’una figura de tres dimensions a partir de 

representacions en dues dimensions d’aquesta figura . 

- Ús de regle, i recursos digitals per ampliar la capacitat de raonament 

espacial. 

- Ús de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar dades. 

- Resolució de problemes. 

 

Mesura 

- Treball amb les unitats de mesura de temps, longitud, capacitat i massa. 

- Ús de les unitats més comunes del sistema internacional: longitud (km, m, 

cm, mm); massa (kg, g); capacitat (l, ml). 

- Equivalència entre unitats de mesura més comunes en contextos 

significatius. 

- Ús de les unitats de temps (any, mes, setmana, dia, hora, minut) i de les 

seves relacions. Coneixement del calendari. 

- 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 regle i cinta mètrica i balances. 

- Disseny d’activitats de mesura dins d’un context significatiu. 

- Descripció oral i escrita del procés de mesura. 

- Resolució de problemes. 

 

Estadística i atzar 

- Recollida de dades mitjançant observacions, enquestes i experiments amb 

mostres més petites de 50. 



- Lectura, interpretació i utilització de diverses representacions de dades, en 

particular gràfics (com pictogrames i diagrames de barres), amb recursos 

tradicionals i tecnològics. 
 

- Ús de la numeració i de conceptes espacials per recollir, descriure i 

interpretar dades. 

 

- Comparació entre el que mostren les dades i el que es podria esperar dels 

resultats. 

 

- Descripció oral d’una situació a partir de l’anàlisi de les dades. 

- Descripció de successos i discussió del seu grau de probabilitat utilitzant 

expressions com segur, possible, impossible. 

- Quantificació de la probabilitat que un succés sigui segur, possible o 

impossible en casos senzills. 

 

- Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments senzills i 

comprovació d’aquestes prediccions. 

 

- Exploració de la probabilitat mitjançant experiments i jocs que produeixin 

pocs resultats. 

- Resolució de problemes. 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

Iniciació a l’activitat científica 

- Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques. 

- Realització de treballs experimentals seguint les pautes del mètode 

científic. 

- Treball de les pautes del mètode científic: observació, recollida de dades, 

realització d’hipòtesis , experimentació i conclusions.  Anàlisi i comunicació 

de resultats. 

- Processos científics: Observació, descripció, comparació, manipulació, 

ordenació, classificació i conceptualització. 

- Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l'instrumental. 

- Aplicació de les normes d’ús i de seguretat en la utilització de materials i 

instruments de laboratori. 

 

 



El món dels éssers vius 

 

- Classificació dels diferents grups d'animals i plantes de l'entorn proper. 

- Caracterització de la funció de nutrició en els animals i plantes. 

- Xarxes tròfiques. Concepte de cadena alimentària. 

- Conceptes de depredador, presa i comunitat. 

- Dependència dels humans de poblacions vegetals i animals. 

- Representació de cadenes alimentàries. 

 

Les persones i la salut 

- Educació emocional. 

- Funcionament del cos humà des d’un sentit global. 

- Descripció de la morfologia externa del cos i de les seves parts. 

- Creixement  i desenvolupament del cos humà. 

- Cura i respecte pel propi cos i el de les altres persones. 

- Parts del cos que permeten el moviment (identificació i estudi). 

- L'esquelet humà: ossos i articulacions (característiques). 

- Comparació d'esquelets d'alguns animals respecte l'esquelet humà. 

- Localització  d’alguns òrgans del cos humà dels Aparells respiratori, 

digestiu i circulatori. 

- Hàbits saludables relacionats amb la higiene, alimentació, exercici físic i 

descans. 

Matèria i energia 

- Mesura, comparació i ordenació de propietats dels materials: longitud, 

massa, capacitat i temperatura. 

- Unitats fonamentals de longitud, de massa, de capacitat, de temperatura. 

- Unitats de temps: hora, minut, segon. 

- Mescles i dissolucions: concepte i components. 

- Separació de mescles. 

- Identificació dels tres estats de la matèria. 



Entorn, tecnologia i societat 

- Ús responsable de l’aigua i l’energia. 

- Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i 

selecció. 

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 

El món que ens envolta 

- Sistema Sol-Terra-Lluna. 

- Relació entre els moviments de rotació i translació de la Terra,el dia i la nit i 

les estacions. 

- Relació entre la posició del Sol i les ombres. 

- Mesura de la temperatura, direcció i velocitat del vent i la quantitat de 

precipitació. 

- Registre, representació gràfica i interpretació de dades meteorològiques 

bàsiques. 

- Ús de plànols i mapes senzills del poble, barri o ciutat. 

- Aplicació de tècniques d’orientació. 

- Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús 

sostenible de l’entorn. 

 

Persones, cultures i societats 

- Estudi de la localitat: Projecte “Granollers”. 

- Funcionament bàsic de les institucions municipals. 

- Mecanismes democràtics de participació. 

- Estudi demogràfic  i econòmic de l’entorn proper. 

- Manifestacions  culturals de la localitat. 

- Elements del patrimoni cultural de la localitat. 

- Impacte d’algunes activitats humanes sobre el medi ambient i efectes 

sobre la salut. 

 

Canvis i continuïtats en el temps 

- Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents 

etapes personals. 



- Ús de tècniques de registre i representació de la història pròpia i del passat 

familiar proper. 

- Ús de les fonts històriques diverses per obtenir informació i evidenciar els 

canvis i continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana i 

de l’entorn proper. 

- Ús d’unitats de mesura  temporal i aplicació de les nocions de canvi i 

continuïtat. 

- Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, 

en la història. 

- Descoberta i valoració del patrimoni local, social i cultural. 

- Aspectes de la vida quotidiana de la nostra societat que han evolucionat i 

canviat en el temps. 

- Línia del temps: Situació d’alguns fets històrics rellevants de Granollers. 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: EDUCACIÓ  MUSICAL I PLÀSTICA 

EDUCACIÓ  MUSICAL 

Explorar i percebre 

- Sons, músiques, moviments corporals i tecnologies que utilitzen els artistes 

en l’expressió musical i corporal. 

- Famílies instrumentals. 

- Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i d’arreu de diferents 

autors i estils. 

-  Estructures de simultaneïtat sonora en produccions musicals i artístiques. 

-  Reconeixement bàsic de formes musicals, de qualitats del so, 

d’instruments i formacions instrumentals i vocals. 

- Reconeixement i representació d’elements musicals i plàstics a través del 

moviment corporal. 

Interpretar i crear 

- Terminologia bàsica que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió 

artística, visual, sonora i corporal. 

- Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques 

pròpies i alienes. 

- Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge. 



- Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses 

tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les 

experiències, la realitat, les idees i les emocions. 

-  Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística. 

EDUCACIÓ PLÀSTICA 

Percebre i explorar 

- Estudi de l’obra d’un artista: Picasso. 

- Cerca d’informació i respostes a preguntes  plantejades al voltant de 

manifestacions artístiques. 

- Valoració i respecte per les produccions artístiques 

- Respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu de projectes artístics 

col·lectius. 

 

Interpretar i crear 

- Realització d’obres artístiques senzilles. 

- Expressió del què suggereix una obra artística. 

- Creació de composicions visuals senzilles que representin idees, emocions i 

experiències. 

- Creativitat i imaginació en l’expressió plàstica. 

 

 EDUCACIÓ FÍSICA 

 

 El cos: imatge i percepció 

- Representació del propi cos i el dels altres. 

- Adequació de la consciència i control del cos en relació amb la tensió, la 

relaxació i la respiració. 

- Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius. 

- Utilització de la lateralitat referida al propi cos, al dels altres i als objectes. 

- Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri dinàmic en diferents situacions. 

- Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions 

motrius. 

- Descobriment dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el 

moviment. 



- Valoració de la pròpia realitat corporal i la dels altres. 

 

Habilitats motrius 

- Utilització eficaç de les habilitats motrius bàsiques en entorns i situacions 

variades conegudes i estables. 

- Elaboració d’un control motriu i domini corporal. 

- Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les diferències en 

el nivell de l’habilitat. 

- Utilització de les TAC per reflexionar sobre la pràctica motriu. 

- Apreciació de l’esforç en les activitats físiques, tant individual com 

col·lectiu. 

Activitat física i salut 

- Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris relacionats 

amb la pràctica de l’activitat física. 

- Valoració de l’activitat física en relació a la salut i el benestar. 

- Respecte pels materials i els espais d’acord amb les normes elaborades. 

- Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física. 

- Varietat d’activitats d’escalfament prèvies a la realització de l’activitat 

física. 

- Percepció de l’esforç durant la realització de l’activitat física. 

- Apreciació de l’esforç individual i dels companys. 

Expressió corporal 

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

comunicació. 

- Adequació del moviment a estructures espacio-temporals. 

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

- Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i 

comunicació. 

- Interpretació de situacions que suposin comunicació corporal. 

- Reconeixement de les diferències en la manera d’expressar-se. 

 

 



El joc 

- Els jocs del món com a activitat comuna a les diferents cultures. 

- Comprensió i respecte de les normes i valoració de les persones que 

participen en el joc. 

- Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps 

de lleure. 

EDUCACIÓ EN VALORS 

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma 

- Autoconeixement, autoestima, emocions i sentiments. 

- Coneixement i identificació de les emocions i sentiments propis. 

- Identificació dels trets  personals d’identitat. 

- Expressió d’opinions mitjançant la conversa i el debat. 

- Argumentació de les opinions. 

- Actitud crítica  en l’observació i interpretació de la realitat. 

- Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries. 

Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent 

- Assumir la responsabilitat dels actes propis i acceptació de les 

conseqüències. 

- Manifestació de conductes assertives i empàtiques. 

- Valoració de la voluntat i esforç. 

- Acompliment dels deures propis. 

- Autocontrol i autoregulació de la conducta. 

- Autogestió de les seves emocions i sentiments. 

Aprendre a conviure 

- Demostració d’actituds empàtiques i responsables. 

- Acceptació i acompliment de les normes i límits. 

- Manifestació d’actituds de cooperació, solidaritat i altruisme. 

- Presentació d’habilitats socials: disculpa, elogi, agraïment i assertivitat. 

- Actitud de respecte envers els altres i la seva diversitat. 

- Gestió positiva del conflicte mitjançant el diàleg. 



- Reconeixement de les diferències entre les persones com un element 

enriquidor de les relacions interpersonals. 

- Participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola. 

- Actituds positives de convivència. 

 

Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global 

- Drets i deures dels infants. 

- Participació democràtica. 

- Rebuig de la violència i actes incívics. 

- Rebuig d’actituds i comportaments discriminatoris. 

- Igualtat de drets d’homes i dones. 

- Convivència entre persones de diferents cultures, religions, ideologia, etc. 

ÀMBIT DIGITAL 

Instruments i aplicacions 

- Nom i funció dels dispositius bàsics de l’ordinador: torre, teclat, ratolí, 

pantalla/monitor, altaveus, auriculars, micròfon... 

- Engegar i tancar l’ordinador, el monitor, i altres dispositius. 

- Emprar el ratolí per assenyalar, arrossegar, fer clic i doble clic amb el botó 

esquerre. 

- Conèixer i fer ús del teclat: lletres, números, intro, fletxes, suprimir, 

majúscules, punt i  coma. 

- Accions bàsiques sobre elements: obrir/tancar, seleccionar, arrossegar, 

minimitzar/maximitzar, copiar/retallar/enganxar, canviar de nom, suprimir, 

- Conèixer i emprar les connexions bàsiques entre aparells: usb. 

- Escriure paraules amb un editor de text. 

- Escriure frases senzilles i textos curts. 

Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

aprenentatge 

 

- Ús dels navegadors per accedir a pàgines interessants: bloc de l’escola, 

edu365, motxilla... amb l’ajuda del mestre/a. 

 

- Utilització de cercadors convencionals (motors). 



APRENDRE A APRENDRE 

Autoconeixement respecte de l’aprenentatge 

- Capacitats personals de tipus físic, mental emocional... 

- Actitud de millora per superar dificultats i limitacions. 

- Estils diferents d’aprenentatge, en funció de les necessitats de cadascú. 

- Tècniques d’autoavaluació i de coavaluació: activitats escrites, gràfiques, 

orals, globalitzades... 

- Instruments d’autoavaluació: rúbrica, dossier d’aprenentatge, diari de 

camp… 

Aprenentatge individual 

- Estratègies d’aprenentatge: exploració d’idees prèvies, planificació, cerca 

i selecció d’informació, anàlisi de casos, imitació de models, formulació de 

preguntes... 

- Tècniques d’estudi i de treball: lectura en veu alta, subratllat, paraules 

clau, resum, esquemes, línia del temps, dossier personal d’aprenentatge… 

- Entorn personal d’aprenentatge: materials, estris, agenda, horari, 

diccionaris i enciclopèdies, calculadora... 

- Condicions externes: llum, soroll, ventilació, temperatura, espai… 

-  Condicions personals: postura, descans, durada de l’estudi, intervals... 

-  Condicions per a l’adquisició de coneixement durador: atenció, interès,        

curiositat, etc. 

- Tècniques de consolidació: vinculació amb altres aprenentatges, lectura 

comprensiva, resum, repetició, aplicació, ensenyar a una altra persona, 

etc. 

Aprenentatge en grup 

- Habilitats emocionals: posar-se en el lloc de l’altre, respecte, etc. 

-  Habilitats socials i comunicatives: saber escoltar, buscar consens, fer 

propostes, fer un retorn, etc. 

- Tècniques de treball en grup i d’aprenentatge entre iguals: planificació, 

repartiment de rols, seguiment del procés, interacció, suma dialogada 

d’aportacions, etc. 

Actitud positiva envers l’aprenentatge 

- Evolució del coneixement. 

-  Utilitat dels aprenentatges. 



-  Relació dels aprenentatges amb la vida quotidiana. 

-  Interessos personals. 

 


