Núm. 1147

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Educació

FULL DE DISPOSICIONS
I ACTES ADMINISTRATIUS
D’EDUCACIÓ
Adreça Internet: http://www.gencat.net/educacio/depart/indnorma.htm

Núm. 1147, any XXV, juliol 2007
SUMARI
RESOLUCIÓ EDU/1875/2007, de 5 de
juny, per la qual s’autoritza la modifi
cació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Català Comer
cial, de Santa Coloma de Gramenet.
(DOGC núm. 4912. de 26.6.2007)......... 4366
RESOLUCIÓ EDU/1896/2007, de 14
de juny, per la qual es disposa el tras
llat de domicili de diversos col·legis
d’educació infantil i primària. (DOGC
núm. 4912. de 26.6.2007)..................... 4366
RESOLUCIÓ EDU/1897/2007, de 18
de juny, per la qual s’atribueix una
nova denominació específica a un
col·legi d’educació infantil i primària
de Lliçà de Vall. (DOGC núm. 4912.
de 26.6.2007)........................................ 4366
ANUNCI pel qual es fa pública l’ad
judicació definitiva d’un contracte
(exp. 0109/07). (DOGC núm. 4912.
de 26.6.2007)........................................ 4367
ANUNCI pel qual es fa pública la
licitació de sis contractes d’obres
(exp. 1729/07, 1731/07, 1732/07,
1733/07, 1734/07 i 1741/07). (DOGC
núm. 4913. de 27.6.2007)..................... 4367
ORDRE EDU/218/2007, de 15 de
juny, per la qual se suprimeix el preu
públic per la prestació del servei del
curs de preparació de la part comu
na de la prova d’accés als cicles for
matius de formació professional de
grau superior. (DOGC núm. 4914. de
28.6.2007).............................................. 4368
ORDRE EDU/219/2007, de 15 de
juny, per la qual se suprimeixen tres
preus públics relatius a l’ensenya
ment telemàtic a distància de l’ense
nyament secundari obligatori. (DOGC
núm. 4914. de 28.6.2007)..................... 4369

ORDRE EDU/220/2007, de 19 de juny,
per la qual s’aproven les bases regula
dores per a la concessió de subvenci
ons a les associacions de mares i pa
res d’alumnes per a l’organització del
servei d’acollida matinal d’infants, en
els centres educatius sufragats amb
fons públics de Cat alunya que impar
teixin el segon cicle d’educació infantil,
l’educació primària i/o l’educació es
pecial, i s’obre la convocatòria per al
curs escolar 2007-2008. (DOGC núm.
4914. de 28.6.2007).............................. 4369
RESOLUCIÓ EDU/1919/2007, de 20
de juny, de citació a termini d’interessats
en el recurs contenciós administratiu
núm. 609/2006, procediment abreujat,
interposat per la Federació d’Ensenya
ment de CCOO de Catalunya. (DOGC
núm. 4914. de 28.6.2007)..................... 4371
RESOLUCIÓ EDU/1921/2007, de 20
de juny, per la qual es revoca parci
alment la Resolució EDU/693/2007,
de 6 de març, per la qual es revo
quen parcialment diverses subvenci
ons atorgades a centres docents pri
vats concertats d’educació especial,
per al finançament de despeses de
personal dels serveis de menjador,
esbarjo i transport dels centres do
cents concertats d’educació especial,
per al curs 2006-2007. (DOGC núm.
4914. de 28.6.2007).............................. 4372
RESOLUCIÓ EDU/1922/2007, de 20
de juny, per la qual es deixa inactiu un
col·legi d’educació infantil i primària
de Margalef. (DOGC núm. 4914. de
28.6.2007).............................................. 4372
RESOLUCIÓ EDU/1925/2007, de 20
de juny, per la qual s’implanten, se su
primeixen i es traslladen cicles forma
tius de formació professional de grau
mitjà o de grau superior en diversos
centres docents públics. (DOGC núm.
4914. de 28.6.2007).............................. 4372
DECRET 140/2007, de 26 de juny,
de cessament, nomenament i ratifi
cació de membres del Consell Esco
4365

lar de Catalunya. (DOGC núm. 4914.
de 28.6.2007)........................................ 4375
RESOLUCIÓ EDU/1917/2007, de 20
de juny, de citació a termini d’interes
sats en el recurs contenciós adminis
tratiu núm. 121/2007, interposat per
les senyores Nuria Caño Romeu i
Josefa Serret Esteve. (DOGC núm.
4914. de 28.6.2007).............................. 4375
RESOLUCIÓ EDU/1918/2007, de 21
de juny, de modificació de la Resolu
ció EDU/1668/2007, de 31 de maig,
per la qual es fa pública la conces
sió de llicències retribuïdes per dur a
terme estudis sobre la impartició de
continguts curriculars en anglès a la
Gran Bretanya durant el curs 20072008, destinades al funcionariat de
carrera dels cossos docents. (DOGC
núm. 4914. de 28.6.2007)..................... 4376
RESOLUCIÓ EDU/1920/2007, de 19
de juny, de cessament i nomena
ment de membres del Consell Supe
rior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
(DOGC núm. 4914. de 28.6.2007)......... 4376
ANUNCI de correcció d’errada a
l’Anunci pel qual es fa pública la li
citació d’un contracte administratiu
especial del Departament d’Educa
ció (exp. 0865/07) (DOGC núm. 4908,
pàg. 20769, de 20.6.2007). (DOGC
núm. 4914. de 28.6.2007)..................... 4376
DECRET 142/2007, de 26 de juny,
pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació primària.
(DOGC núm. 4915. de 29.6.2007)......... 4376
DECRET 143/2007, de 26 de juny,
pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secun
daria obligatòria. (DOGC núm. 4915.
de 29.6.2007)........................................ 4423
RESOLUCIÓ EDU/1924/2007, de 19
de juny, de modificació de la Reso
lució EDU/1642/2007, d’1 de juny,
per la qual es nomenen els tribunals

Full de disposicions i actes administratius

que han de jutjar els procediments
selectius per a la provisió de places
de funcionaris docents. (DOGC núm.
4915. de 29.6.2007).............................. 4497
RESOLUCIÓ EDU/1940/2007, de 25
de juny, per la qual s’eleva a definiti
va la Resolució EDU/1349/2007, de
4 de maig, per la qual es resol amb
caràcter provisional la renovació i
modificació dels concerts educatius
de diversos centres docents privats
per als nivells postobligatoris. (DOGC
núm. 4915. de 29.6.2007)..................... 4497
ANUNCI pel qual es fa pública la li
citació d’un contracte de gestió de
servei públic, modalitat concessió
(exp. 1276/07). (DOGC núm. 4915.
de 29.6.2007)........................................ 4499
RESOLUCIÓ EDU/1988/2007, de 20
de juny, per la qual s’autoritza l’ober
tura del centre d’educació infantil Acuarella, de Barcelona. (DOGC núm.
4916. de 2.7.2007)................................ 4499
RESOLUCIÓ EDU/1980/2007, de 27
de juny, per la qual es modifica la Re
solució EDU/1785/2007, de 18 de
juny, la qual anuncia la convocatòria
de concurs públic per formar part de
la borsa de treball per prestar serveis
amb caràcter temporal com a perso
nal interí docent en centres públics
no universitaris dependents del De
partament d’Educació. (DOGC núm.
4916. de 2.7.2007)................................ 4500

RESOLUCIÓ EDU/1875/2007, de 5 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Català Comercial, de Santa Coloma
de Gramenet.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
pel representant del titular del centre docent
privat Català Comercial, de Santa Coloma de
Gramenet, en petició d’autorització de modi
ficació d’ensenyaments i de la capacitat, es
va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret,
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació; la Llei or
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el
Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre,
pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen ensenyaments
escolars de règim general; el Reial decret
1538/2006, de 15 de desembre, pel qual
s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu; l’annex V
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspectes
de l’ordenació de la formació professional a
l’àmbit del sistema educatiu; el Reial decret
496/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableix
el títol de tècnic mitjà en atenció sociosanitària
i els corresponents ensenyaments mínims; el
Reial decret 497/2003, de 2 de maig, pel qual

s’estableix el títol de tècnic mitjà en explotació
de sistemes informàtics i els corresponents
ensenyaments comuns, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Català Co
mercial, de Santa Coloma de Gramenet, amb
codi 08032051, per modificació d’ensenyaments
i de la capacitat, en els termes següents:
Ensenyaments que se suprimeixen:
Formació professional de grau mitjà:
Equips electrònics de consum:
1 unitat de primer curs amb capacitat per
a 30 llocs escolars, amb efectes a la fi del
curs 2006-2007.
1 unitat de segon curs amb capacitat per
a 30 llocs escolars, amb efectes a la fi del
curs 2007-2008.
Ensenyaments que s’amplien:
Formació professional de grau mitjà:
Atenció sociosanitària:
1 unitat de primer curs amb capacitat per
a 30 llocs escolars, amb efectes des de l’inici
del curs 2007-2008.
1 unitat de segon curs amb capacitat per
a 30 llocs escolars, amb efectes des de l’inici
del curs 2008-2009.
Explotació de sistemes informàtics:
1 unitat de primer curs amb capacitat per
a 20 llocs escolars, amb efectes des de l’inici
del curs 2007-2008.
1 unitat de segon curs amb capacitat per
a 20 llocs escolars, amb efectes des de l’inici
del curs 2008-2009.
Ensenyaments que redueixen la capacitat:
Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: de 2 a 1 unitat i de
60 a 30 llocs escolars.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Barcelona, 5 de juny de 2007
p. d.

(Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)
Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat
per a 30 llocs escolars.
Atenció sociosanitària: 2 unitats amb capa
citat per a 60 llocs escolars. En cap cas una
unitat no superarà els 30 llocs escolars.
Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats
amb capacitat per a 40 llocs escolars. En
cap cas una unitat no superarà els 20 llocs
escolars.
(07.141.009)

RESOLUCIÓ EDU/1896/2007, de 14 de
juny, per la qual es disposa el trasllat de domicili de diversos col·legis d’educació infantil
i primària.
Diversos col·legis d’educació infantil i pri
mària dels Serveis Territorials d’Educació a
Barcelona II (comarques) han estat ubicats en
edificis provisionals.
Atès que ja es disposa de les instal·lacions
dels nous edificis expressament adequats a
la finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació,
Resolc:
—1 Traslladar els col·legis d’educació infantil
i primària que es detallen a l’annex d’aquesta
disposició als nous edificis que s’indica.
—2 El Serveis Territorials d’Educació a Bar
celona II (comarques) prendran les mesures
necessàries per a l’execució del que disposa
aquesta Resolució.
Barcelona, 14 de juny de 2007
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu

Annex
serveis territorials d’educació a
barcelona ii (comarques)

Comarca: Maresme
Municipi: Mataró.
Denominació: CEIP Anxaneta.
Codi de centre: 08054113.
Ubicació actual: Camí Ral, 257.
Nova ubicació: c. Antoni Solís, 2 bis.
Comarca: Maresme
Municipi: Mataró.
Denominació: CEIP de Mataró.
Codi de centre: 08063874.
Ubicació actual: Ronda del Mossèn Jacint
Verdaguer, s/n.
Nova ubicació: Plaça d’Antonio Machado, 1.
(07.156.192)

Annex
Composició del centre a l’inici del curs 20082009:
Autorització d’obertura:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 120 llocs escolars, situ
ades al c. Bruc, 16-18.
Formació professional de grau mitjà (situades
al c. Marina, 5-7):
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RESOLUCIÓ EDU/1897/2007, de 18 de juny,
per la qual s’atribueix una nova denominació
específica a un col·legi d’educació infantil i
primària de Lliçà de Vall.
D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·legi
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d’educació infantil i primària per atribuir-li una
nova denominació específica, es va instruir
l’expedient corresponent.
Havent-se comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exigeix
l’article 6, de l’annex del Decret 198/1996, de
12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària;
Per tot això,

Resolc:
Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària
de Lliçà de Vall, amb codi 08060952, ubicat al
c. de Sant Baldiri, s/n, de Lliçà de Vall (Vallès
Oriental), la nova denominació específica Els
Vinyals.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativa
ment recurs de reposició, abans del recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 de juny de 2007
p.d.

(Resolució EDU/ 4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.156.191)

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte (exp. 0109/07).
En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquest anunci es fa pública
l’adjudicació definitiva referent a l’expedient
de contractació que s’indica:
Entitat adjudicadora: Departament d’Edu
cació.
Número d’expedient: 0109/07.
Dependència en la qual es tramita l’expedient:
Departament d’Educació . Servei de Contrac
tacions i Subministraments.
Objecte del contracte: arrendament amb
opció de compra per un període de 28 me
sos d’edificis prefabricats recuperables amb

destinació a aularis.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs
Pressupost base de la licitació: 8.192.982,28
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOUE núm.: 2007-29955-ES, amb
data 6 de febrer de 2007.
Publicat al DOGC núm.: 4823, amb data 16
de febrer de 2007.
Publicat al BOE núm.: 42, amb data 17 de
febrer de 2007.
Data d’adjudicació: 11 d’abril de 2007.
Contractistes: Construcciones Especiales y
Dragados SA (DRACE) (Lots 1 i 2) 4.071.245,64
euros, IVA inclòs.
Algeco Construcciones Modulares SA (Lots
3 i 4) 3.917.766,72 euros, IVA inclòs.
Nacionalitat del contractistes: espanyola.
Import total d’adjudicació: 7.989.012,36 euros,
IVA inclòs.
Barcelona, 13 de juny de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.164.025)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de
sis contractes d’obres (exp. 1729/07, 1731/07,
1732/07, 1733/07, 1734/07 i 1741/07).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministra
ments.
c) Número d’expedient: Veure annex.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: diverses obres
als Centres Educatius, tal com es detalla a
l’annex.
b) Termini d’execució: Veure annex.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: Veure annex.
—5 Garanties
Provisional: no es requereix.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica
ció.
—6 Requisits específics del contractista
Veure annex.
—7 Criteris de valoració
Veure annex.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
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f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data d’imposició de
la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de
correu electrònic que s’esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l’obertura pública de les ofertes.
—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis
Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies naturals comptats des
de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de les proposicions. Si el dia
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 19 de juny de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
Annex
Obra núm. 1:
a) Número d’expedient: 1729/07.
b) Objecte del contracte: obres de reforma
de pista esportiva (2a fase) i lavabos planta
baixa a l’IES Les Termes de Sabadell (Vallès
Occidental).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 75.000,00 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
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Documentació acreditativa de solvència
econòmica, financera i tècnica que consta a
l’apartat G del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa ha de demostrar que té un xifra
global de negocis durant els últims tres exer
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars
a les que són objecte del contracte durant
els últims 5 anys.
Classificació optativa: grup C, subgrup 1 i
9, categoria a.
La seva presentació és potestativa i úni
cament a efectes de dispensa de presentar
la documentació acreditativa de la solvència
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.
f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa
de treball.
Obra núm. 2:
a) Número d’expedient: 1731/07.
b) Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de 3 mòduls prefabricats al SES Cervelló de
Cervelló (Baix Llobregat).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 171.996,78 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Classificació: grup C, subgrup 4, cate
goria e.
Les empreses estrangeres comunitàries no
classificades hauran de presentar els docu
ments acreditatius de solvència econòmica,
financera i tècnica que figuren a l’apartat G
del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 70 punts.
Reducció de termini: fins a 30 punts.
Obra núm. 3:
a) Número d’expedient: 1732/07.
b) Objecte del contracte: obres de reforma
i ampliació de la instal·lació elèctrica (2ª fase)
al CEIP Sant Esteve de Castellar del Vallès
(Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 77.959,37 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Documentació acreditativa de solvència
econòmica, financera i tècnica que consta a
l’apartat G del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa ha de demostrar que té un xifra
global de negocis durant els últims tres exer
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars
a les que són objecte del contracte durant
els últims 5 anys.

Classificació optativa: grup I, subgrup 1 i
9, categoria a.
La seva presentació és potestativa i úni
cament a efectes de dispensa de presentar
la documentació acreditativa de la solvència
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.
f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa
de treball.
Obra núm. 4:
a) Número d’expedient: 1733/07.
b) Objecte del contracte: obres de cons
trucció d’una pèrgola i urbanització del CEIP
Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal
(Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 85.323,25 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Documentació acreditativa de solvència
econòmica, financera i tècnica que consta a
l’apartat G del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa ha de demostrar que té un xifra
global de negocis durant els últims tres exer
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars
a les que són objecte del contracte durant
els últims 5 anys.
Classificació optativa: grup C, subgrups
2,3,4 i 6, categoria a. La seva presentació és
potestativa i únicament a efectes de dispensa
de presentar la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.
f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa
de treball.
Obra núm. 5:
a) Número d’expedient: 1734/07.
b) Objecte del contracte: obres d’urba
nització del pati infantil al CEIP Ginesta de
Matadepera (Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 3 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 119.143,55 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Documentació acreditativa de solvència
econòmica, financera i tècnica que consta a
l’apartat G del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa ha de demostrar que té un xifra
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global de negocis durant els últims tres exer
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars
a les que són objecte del contracte durant
els últims 5 anys.
Classificació optativa: grup C, subgrup
complet, categoria a. La seva presentació és
potestativa i únicament a efectes de dispensa
de presentar la documentació acreditativa de
la solvència econòmica, financera i tècnica
de l’empresa.
f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa
de treball.
Obra núm. 6:
a) Número d’expedient: 1741/07.
b) Objecte del contracte: obres de rehabili
tació de l’IES Pere Calders de Cerdanyola del
Vallès (Vallès Occidental).
c) Termini d’execució: 2 mesos a comptar
des de la data de l’acta de comprovació de
replanteig a efectuar en un termini màxim de
10 dies des de la data de formalització del
contracte.
d) Pressupost de licitació
Import total: 97.192,64 euros, IVA inclòs.
e) Requisits específics del contractista:
Documentació acreditativa de solvència
econòmica, financera i tècnica que consta a
l’apartat G del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa ha de demostrar que té un xifra
global de negocis durant els últims tres exer
cicis d’un mínim de 60.000,00 euros anuals i
que ha realitzat un mínim de 3 obres similars
a les que són objecte del contracte durant
els últims 5 anys.
Classificació optativa: grup C, subgrup 4,
categoria a. La seva presentació és potestativa
i únicament a efectes de dispensa de presentar
la documentació acreditativa de la solvència
econòmica, financera i tècnica de l’empresa.
f) Criteris de valoració:
Proposició econòmica: fins a 60 punts.
Reducció de termini: fins a 10 punts.
Per anys addicionals de garantia oferts:
fins a 10 punts.
Programa de treball: fins a 20 punts, dels
quals fins a 8 punts per mitjans personals, fins
a 8 punts per mitjans materials adequats al
tipus d’execució i fins a 4 punts pel programa
de treball.
(07.171.041)

ORDRE EDU/218/2007, de 15 de juny, per
la qual se suprimeix el preu públic per la
prestació del servei del curs de preparació
de la part comuna de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional de
grau superior.
Mitjançant l’Ordre EDU/322/2006, de 22 de
juny, es va crear el preu públic per la prestació
del servei del curs de preparació de la part
comuna de la prova d’accés als cicles forma

Núm. 1147

tius de formació professional de grau superior
(DOGC núm. 4665, de 29.6.2006).
Atès que és convenient que els serveis
públics que presta el Departament d’Educació
per facilitar la promoció acadèmica de l’alumnat
jove o la reincorporació al sistema educatiu de
les persones adultes siguin gratuïts, i a pro
posta de la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitats,
Ordeno:
Article únic
Se suprimeix el preu públic per la prestació
del servei del curs de preparació de la part
comuna de la prova d’accés als cicles formatius
de formació professional de grau superior.
Disposició derogatòria
Es deroga l’Ordre EDU/322/2006, de 22 de
juny, per la qual es crea el preu públic per la
prestació del servei del curs de preparació de
la part comuna de la prova d’accés als cicles
formatius de formació professional de grau
superior, i se’n fixa l’import.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 15 de juny de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.156.036)

ORDRE EDU/219/2007, de 15 de juny, per la
qual se suprimeixen tres preus públics relatius
a l’ensenyament telemàtic a distància de l’ensenyament secundari obligatori.
L’Ordre ENS/155/2004, d’11 de maig
(DOGC núm. 4136, de 19.5.2004), en el seu
article 1.2, va fer extensiu el preu públic pel
servei de drets de connexió al campus virtual
en l’ensenyament telemàtic a distància, prestat
per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari
a Distància, al curs de graduat en educació
secundària prestat per l’Institut esmentat. Així
mateix, en el seu article 2.2 va fer extensiu el
preu públic pel servei de manteniment de la
connexió al campus virtual, en l’ensenyament
telemàtic a distància, al curs de graduat en
educació secundària prestat per l’Institut
esmentat.
L’Ordre EDC/180/2005, de 25 d’abril (DOGC
núm. 4375, de 2.5.2005), va crear, entre d’al
tres, el preu públic per la compra de les guies
d’aprenentatge i guia d’estudis, pels serveis
de l’ensenyament telemàtic a distància en
l’ensenyament secundari obligatori prestats
per l’Institut Català d’Ensenyament Secundari
a Distància (ICESD).
Atesa la conveniència que tots els serveis
públics que presta el Departament d’Educació
conduents a l’obtenció de la titulació correspo
nent a l’ensenyament bàsic i obligatori siguin
gratuïts, sigui quin sigui el suport o la modalitat
en què s’imparteixen;

A proposta de la Direcció General d’En
senyaments Professionals, Artístics i Espe
cialitzats,
Ordeno:
Article 1
1.1 Se suprimeix el preu públic pel servei
de drets de connexió al campus virtual en l’en
senyament telemàtic a distància corresponent
al curs de graduat en educació secundària.
1.2 Se suprimeix el preu públic pel servei
de manteniment de la connexió al campus
virtual, en l’ensenyament telemàtic a distància,
corresponent al curs de graduat en educació
secundària.
1.3 Se suprimeix el preu públic per la
compra de les guies d’aprenentatge i guia
d’estudis, pels serveis de l’ensenyament
telemàtic a distància en l’ensenyament se
cundari obligatori.
Disposició derogatòria
—1 Es deroguen els articles 1.2 i 2.2 de
l’Ordre ENS/155/2004, d’11 de maig, per la
qual es modifiquen per al curs 2004-2005
els preus públics per determinats serveis de
l’ensenyament telemàtic a distància en l’en
senyament secundari obligatori i el batxillerat,
prestats per l’Institut Català d’Ensenyament
Secundari a Distància.
—2 Se suprimeixen les referències al curs de
graduat en educació secundària que contenen
els articles 1 i 3.1 de l’Ordre EDC/180/2005, de
25 d’abril, per la qual es crea el preu públic per la
compra de les guies d’aprenentatge i guia d’es
tudis, i es prorroga per al curs 2005-2006 el preu
públic pels serveis de l’ensenyament telemàtic a
distància en l’ensenyament secundari obligatori i
el batxillerat, prestats per l’Institut Català d’Ense
nyament Secundari a Distància (ICESD).
Disposició final
Aquesta Ordre serà d’aplicació amb efectes
des de l’inici del curs acadèmic 2007-2008.
Barcelona, 15 de juny de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.156.035)

ORDRE EDU/220/2007, de 19 de juny, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a les associacions
de mares i pares d’alumnes per a l’organització
del servei d’acollida matinal d’infants, en els
centres educatius sufragats amb fons públics
de Catalunya que imparteixin el segon cicle
d’educació infantil, l’educació primària i/o
l’educació especial, i s’obre la convocatòria
per al curs escolar 2007-2008.
L’acollida matinal fora de l’horari escolar ha
tingut per objecte facilitar la conciliació de la
vida familiar i laboral i posar a disposició de
les famílies uns espais, unes activitats i uns
professionals responsables dels infants durant
el temps previ a l’inici de l’activitat escolar.
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L’acollida matinal es troba particularment
estesa en centres amb alumnat d’educació
infantil i d’educació primària, i sovint són les
associacions de mares i pares d’alumnes les
que l’organitzen.
El Departament d’Educació vol afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar de les
famílies de Catalunya, en sintonia amb els prin
cipis i les mesures que preveu la Llei 18/2003,
de 4 de juliol, de suport a les famílies, destinant
ajuts per a la prestació del servei d’acollida en
l’horari de matí, previ a l’inici de les activitats
escolars, dels nens i nenes escolaritzats en
centres d’educació infantil i d’educació primària
sufragats amb fons públics.
Així mateix, el Pacte nacional per a l’Edu
cació, signat el 20 de març de 2006 entre el
Govern de la Generalitat i les principals orga
nitzacions que formen la comunitat educativa
a Catalunya, estableix com a fita important la
col·laboració de les parts en la conciliació de
la vida laboral i familiar i, en aquest sentit, una
de les mesures que preveu és la concessió
d’ajuts per a la participació en activitats orga
nitzades per les associacions de mares i pares
d’alumnes més enllà de l’horari lectiu.
D’altra banda, per Acord del Govern de 15
de maig de 2007, el Consorci d’Educació de
Barcelona ha assumit la competència en la
reglamentació i la gestió del menjador escolar
en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, i per al curs
2007-2008 es concreta la seva participació en
la gestió de la convocatòria de subvencions
per a l’organització del servei d’acollida matinal
d’infants que obri el Departament d’Educació,
quant a la recollida de sol·licituds, la proposta
d’adjudicació, la recepció de la documentació
i el control de les justificacions.
En aquest sentit, mitjançant el Decret
218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula
l’ús social dels edificis dels centres educatius
públics, el Departament d’Educació fomenta
l’ús de les instal·lacions escolars dels centres
educatius per a la realització d’activitats socio
culturals, més enllà del seu ús escolar, i sense
interferir en l’activitat docent.
Per tot això, de conformitat amb el que
estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novem
bre, general de subvencions, i el capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de
la Direcció General d’Atenció a la Comunitat
Educativa,

Ordeno:
Article1
S’aproven les bases reguladores que cons
ten a l’annex d’aquesta Ordre, per a l’atorga
ment de subvencions a les associacions de
mares i pares d’alumnes per a l’organització
del servei d’acollida matinal abans de l’inici de
les activitats escolars, en els centres educatius
sufragats amb fons públics de Catalunya que
imparteixin el segon cicle d’educació infantil,
l’educació primària i/o l’educació especial.
Article 2
S’obre convocatòria de concurs públic
per a la concessió de subvencions per a

Full de disposicions i actes administratius

l’organització del servei d’acollida matinal
durant el curs escolar 2007-2008, la qual es
regeix per les bases que consten a l’annex
d’aquesta Ordre.
Article 3
Es destina a la concessió d’aquests ajuts un
import total d’1.500.000,00 euros, dels quals
525.000,00 euros es finançaran amb càrrec a
l’aplicació EN04 D/480000100/4250 del pres
supost de l’any 2006 prorrogat per al 2007,
i els 975.000,00 euros restants, amb càrrec
a l’aplicació corresponent del pressupost
de l’any 2008. Aquesta quantitat podrà ser
incrementada d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries per a l’any 2008.
L’import de la subvenció per a cada mò
dul serà el resultat de dividir l’import total
del crèdit disponible entre el nombre total
de mòduls corresponents a les sol·licituds
admeses. En qualsevol cas, l’import màxim
concedit per a cada mòdul serà de 1.500,00
euros per curs.
Article 4
Les sol·licituds es podran presentar des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al
DOGC, i fins al 15 de setembre de 2007.
Article 5
Es delega en la directora general d’Atenció
a la Comunitat Educativa la competència per
resoldre aquesta convocatòria.
En la resolució es determinaran els recursos
que s’hi podran interposar, l’òrgan davant el
qual es podrà recórrer i el termini per fer-ho.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades po
den interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

el segon cicle d’educació infantil, l’educació
primària i/o l’educació especial.
L’import de la subvenció es destinarà ínte
grament a minorar el cost del servei per a tot
l’alumnat que s’hi acull.
—2 Caràcter del servei
El servei d’acollida matinal ha de ser un
temps actiu per als nens i nenes, que pos
sibiliti la realització, entre d’altres, d’activitats
lúdiques, artístiques o esportives, la lectura i
l’ús de la biblioteca o altres instal·lacions del
centre, amb exclusió de les activitats pròpies
dels programes escolars. El català s’ha d’uti
litzar normalment com a llengua vehicular en
aquestes activitats.
En qualsevol cas, l’activitat haurà de ser apro
vada pel consell escolar en els centres educatius
públics, i pels titulars en els centres educatius
privats sufragats amb fons públics.
—3 Beneficiaris de les subvencions
Poden sol·licitar les subvencions totes les
associacions de mares i pares d’alumnes de
centres educatius sufragats amb fons públics
de Catalunya que organitzin el servei d’aco
llida matinal en els termes que estableixen
aquestes bases.
Les associacions beneficiàries hauran de
complir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i amb les
seves dades actualitzades al Registre d’En
titats Jurídiques (o en tràmit d’actualització),
o estar en tràmit de constitució, sempre que
compleixin aquest requisit en el moment de
prestació del servei.
b) Estar al corrent de les obligacions tribu
tàries davant l’Estat i la Generalitat, i de les
obligacions davant la Seguretat Social.
c) No trobar-se en cap de les circumstàn
cies que impossibiliten per ser beneficiari de
la subvenció previstes a l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
d) Complir els requisits establerts als arti
cles 32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística, en el cas que tinguin
establiments oberts al públic.
e) Complir amb l’obligació, si escau, de
presentació dels comptes anuals en el registre
corresponent.

Bases

—4 Condicions de prestació del servei
a) S’ha de dur a terme en el mateix centre
educatiu, en els locals i espais de lleure que
determini la direcció del centre, en el cas
dels centres educatius públics, o el titular,
en el cas dels centres privats sufragats amb
fons públics.
b) Ha d’oferir-se durant tots els dies lectius
del calendari escolar.
c) Ha d’estar cobert per l’assegurança a
què fa referència la base 9.
d) S’aplicarà el Conveni col·lectiu de treball
del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya vigent, en el cas que el servei es
presti mitjançant empresa o entitat subjecta a
la seva regulació.

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació
de l’atorgament de subvencions a les as
sociacions de mares i pares d’alumnes que
organitzin el servei d’acollida matinal d’infants,
abans de l’inici de les activitats escolars del
matí, en els centres educatius sufragats amb
fons públics de Catalunya que imparteixin

—5 Mòduls subvencionables
5.1 Cada grup de 12 a 20 infants cons
tituirà un mòdul subvencionable; de 21 a 40
se’n consideraran dos, i tres si en té més de
40. Cada mòdul serà atès com a mínim per
un/a monitor/a.
5.2 De forma excepcional, en els centres i
zones escolars rurals (ZER) que tinguin menys

Barcelona, 19 de juny de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex
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de 50 alumnes, el nombre mínim d’alumnat
assistent al servei d’acollida matinal per assolir
la consideració d’un mòdul serà de cinc. La ma
teixa excepció serà d’aplicació en els centres
que iniciïn les seves activitats durant el mateix
curs acadèmic de la convocatòria.
5.3 Per als centres d’educació especial,
el còmput per a la consideració de mòdul
subvencionable serà de la meitat d’alumnes
que els previstos a la base 5.1
—6 Requisits dels monitors i monitores
Els monitors i monitores que prestin el servei
han de ser majors de 18 anys i estar capacitats
per a la realització d’aquesta tasca. A aquests
efectes, capaciten per a la prestació del servei
el diploma de monitor de lleure infantil i juvenil,
el de director de lleure infantil i juvenil, el títol
de tècnic superior en animació sociocultural, el
de tècnic superior en integració social i el de
tècnic superior en educació infantil, i d’altres
equivalents, o acreditar capacitació provada
per l’experiència adquirida.
—7 Límit de mòduls subvencionats
Es podran concedir subvencions per un
màxim de tres mòduls per a cada centre
educatiu, tret dels centres que s’acullin a les
excepcions recollides a la base 5, cas en el
qual el límit serà d’un mòdul per centre.
En cas que en un centre educatiu el servei
d’acollida fos prestat per més d’una associació
de mares i pares d’alumnes, les subvencions es
distribuiran de manera proporcional al nombre
d’alumnes beneficiaris del servei d’acollida
matinal realitzat per cadascuna d’aquestes.
—8 Compatibilitat i concurrència
Els sol·licitants han de declarar si han de
manat i/o obtingut altres ajuts amb la mateixa
finalitat, indicant-ne la procedència i l’import.
L’import de la subvenció concedida en cap
cas no pot ser d’una quantitat que, aïlladament
o en concurrència amb altres ajuts d’entitats
públiques o privades, superi el cost del servei
d’acollida.
—9 Assegurança
L’associació de mares i pares d’alumnes
ha de contractar una assegurança de respon
sabilitat civil per cobrir els riscos derivats del
desenvolupament del servei d’acollida davant
d’usuaris i tercers, amb uns límits mínims de
150.000,00 euros per víctima i 1.200.000,00
euros per sinistre, d’acord amb el Decret
218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula
l’ús social dels edificis dels centres docents
públics, modificat pel Decret 333/2002, de
19 de novembre.
—10 Sol·licituds
10.1 La sol·licitud es presentarà per via
telemàtica i es podrà tramitar des de qual
sevol terminal de què disposin les persones
interessades.
Les associacions de mares i pares d’alumnes
presentaran la sol·licitud per via telemàtica a
través de la pàgina del Departament d’Educa
ció (http://www.gencat.net/educacio), i caldrà
que la persona sol·licitant s’identifiqui amb el
número que li va ser assignat a l’AMPA pel
Registre d’Entitats Jurídiques del Departament
de Justícia.
10.2 La sol·licitud també pot ser presen
tada per qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra
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cions públiques i del procediment administratiu
comú.
10.3 Les sol·licituds realitzades per mitjans
telemàtics es consideren presentades davant
de l’Administració quan s’enregistrin en el Re
gistre telemàtic del portal www.gencat.net.
10.4 Les sol·licituds presentades telemà
ticament tenen els mateixos efectes jurídics
que les presentades per la resta de mitjans
admesos en dret.
—11 Resolució i publicitat
11.1 La resolució de la convocatòria la
farà l’òrgan que es determini a la mateixa
convocatòria.
11.2 La resolució de concessió i desesti
mació de les subvencions es notificarà a les
persones interessades. A més, la resolució
es farà pública al tauler d’anuncis de la seu
central del Departament d’Educació, als taulers
dels serveis territorials corresponents i als del
Consorci d’Educació de Barcelona.
Així mateix, es publicarà al DOGC quan
l’import atorgat sigui igual o superior a
3.000,00 euros.
En qualsevol cas, es consideraran desesti
mades les sol·licituds d’ajuts no resoltes per
resolució expressa dins el termini de sis mesos
a comptar de l’endemà de la data de finalització
del termini per presentar les sol·licituds.
—12 Presentació de la documentació justificativa
12.1 La percepció de la subvenció resta
condicionada a l’aportació de la documenta
ció justificativa de la prestació del servei i del
compliment dels requisits.
12.2 Als efectes de control, durant el mes
de gener de l’any d’acabament del curs corres
ponent a cada convocatòria es presentarà als
serveis territorials del Departament d’Educació
un certificat d’assistència, detallat per mesos,
de l’alumnat assistent a l’acollida matinal durant
el primer trimestre, amb indicació dels noms i
cognoms, amb l’autorització prèvia dels pares,
mares o tutors/es per a la cessió de les dades
personals de l’alumnat, d’acord amb la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm. 298, de 14.12.1999).
12.3 La resta de la documentació justifica
tiva s’haurà de presentar abans del 31 de juliol
de l’any d’acabament del curs corresponent
a cada convocatòria als serveis territorials del
Departament d’Educació, o la seu del Consorci
d’Educació de Barcelona, i contindrà el que
s’especifica a la base 14.
—13 Abonament de la subvenció
La subvenció s’abonarà en dos pagaments
ingressats en el compte bancari que s’indiqui
a la sol·licitud.
El primer pagament, en concepte de bestre
ta, serà d’un 35% de la subvenció, i es tramitarà
dins del primer trimestre del curs escolar. La
resta de l’import es lliurarà un cop hagi estat
justificada correctament la subvenció, d’acord
amb la base 14.
—14 Justificació
14.1 La documentació justificativa a què
fa referència aquesta base haurà de ser
presentada als serveis territorials del Depar
tament d’Educació o a la seu del Consorci
d’Educació de Barcelona, en un termini que
finirà el dia 31 de juliol de l’any d’acabament
del curs corresponent a la convocatòria.

Aquesta justificació revestirà la modalitat de
compte justificatiu simplificat, en els termes
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
14.2 L’escrit de tramesa de la justificació
ha d’adjuntar original o fotocòpia compulsada
dels següents documents:
a) Certificat d’assistència a l’activitat, amb
indicació dels noms i cognoms, i amb l’autorit
zació prèvia dels pares, mares o tutors/es per a
la cessió de les dades personals de l’alumnat,
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
b) Declaració conforme els fons percebuts
s’han destinat a la finalitat prevista, i es com
pleixen els requisits per ser beneficiaris de la
subvenció, d’acord amb les bases.
c) Memòria descriptiva de l’activitat. Ha
d’incloure una relació detallada de la totalitat
d’ingressos i despeses de l’activitat, d’acord
amb la previsió de despeses presentada en
la sol·licitud.
d) Certificat acreditatiu de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i en el pagament de les quotes i
altres obligacions amb la Seguretat Social,
en els termes previstos a l’article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
e) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi
els riscos d’acord amb la base 9.
14.3. Així mateix, juntament amb la do
cumentació anterior s’han de presentar els
justificants de la despesa, en funció dels
casos següents:
a) Si el servei d’acollida el presten persones
contractades directament per l’AMPA, caldrà
presentar certificat en què haurà de constar
el nom i cognoms i el NIF de les persones
contractades.
b) Si el servei d’acollida el presta una empre
sa externa a canvi de pagaments directes de
l’AMPA, caldrà presentar certificat on s’haurà
de fer constar la relació de factures i rebuts
d’aquesta empresa, on constin de manera
detallada la data i el número de factura o
rebut, el concepte, l’import, el NIF i el nom
de l’empresa.
c) Si el servei d’acollida el presta una em
presa externa a canvi de pagaments directes
dels pares, mares o tutors/es de l’alumnat
usuari, caldrà presentar certificat d’aquesta
empresa on constin de manera detallada els
ingressos mensuals percebuts dels pares,
mares o tutors/es, així com declaració del/de
la representant de l’empresa de si aquests
ingressos cobreixen o no la totalitat del cost
del servei.
14.4 Es comprovarà, mitjançant un mos
treig aleatori d’un mínim del 10 % de les entitats
beneficiàries de l’ajut, els documents en base
als quals s’ha elaborat el compte justificatiu.
A aquest efecte els beneficiaris podran ser
requerits per aportar els originals o fotocòpies
compulsades de tota la documentació.
—15 Obligacions del beneficiari
a) Dur a terme l’activitat que fonamenta
la concessió de la subvenció, en els termes
d’aquestes bases.
b) Sotmetre’s a les actuacions de compro
vació del Departament d’Educació, i a les de
control de l’activitat econòmica i financera que
corresponguin a la Intervenció General de la
Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a
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altres organismes competents, tant nacionals
com comunitaris, amb l’aportació de tota la
informació que li sigui requerida en exercici de
les actuacions anteriors.
c) Proposar al Departament d’Educació
qualsevol canvi que, dins la mateixa finali
tat, es pugui produir en la destinació de la
subvenció.
d) Disposar dels llibres comptables, registres
diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable, així com els
estats comptables dels quals es desprenguin
les actuacions objecte de la subvenció, amb
la finalitat de garantir l’adequat exercici de les
facultats de comprovació i control.
e) Conservar els documents justificatius de
l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els docu
ments electrònics, mentre puguin ser objecte
de les actuacions de comprovació i control.
f) Fer pública la col·laboració del Depar
tament d’Educació en la documentació que
generin les activitats subvencionades.
—16 Revocació de la subvenció
Són causes de revocació total o parcial de
l’atorgament de l’ajut, les quals, si escau, po
den donar lloc al reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament, amb els interessos
corresponents, les que preveuen els articles 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i 99 i següents del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, així com l’incompliment per part
del destinatari de les condicions establertes
en aquestes bases.
(07.169.020)

RESOLUCIÓ EDU/1919/2007, de 20 de juny,
de citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 609/2006, procediment abreujat, interposat per la Federació
d’Ensenyament de CCOO de Catalunya.
En compliment del que ha ordenat el Jut
jat Contenciós Administratiu número 13 de
Barcelona (ronda Universitat, 18) en el recurs
contenciós administratiu núm. 609/2006, in
terposat per la Federació d’Ensenyament de
CCOO de Catalunya;
D’acord amb el que disposa l’article 49 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú,

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, els possibles inte
ressats en el recurs contenciós administratiu
609/2006, interposat contra l’actuació per via
de fet de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya-Departament d’Educació i Univer
sitats, en relació amb els àmbits territorials
de les eleccions sindicals. La vista d’aquest
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procediment s’ha fixat per al dia 13 de no
vembre de 2007 a les 10.30 hores a la Sala
de Vistes del Jutjat Contenciós Administratiu
número 13 de Barcelona (ronda Universitat,
18), a la qual poden anar acompanyats de
les proves que els interessi proposar.
—2 Donar publicitat a aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 20 de juny de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.159.041)

RESOLUCIÓ EDU/1921/2007, de 20 de juny,
per la qual es revoca parcialment la Resolució
EDU/693/2007, de 6 de març, per la qual es
revoquen parcialment diverses subvencions
atorgades a centres docents privats concertats d’educació especial, per al finançament
de despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport dels centres
docents concertats d’educació especial, per
al curs 2006-2007.
Per l’Ordre EDU/423/2006, de 18 de juliol,
es va convocar concurs públic per a la con
cessió de subvencions per al finançament de
despeses de personal dels serveis de menja
dor, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial (DOGC núm.
4708, de 30.8.2006).
Per la Resolució EDU/3786/2006, de 17 de
novembre, es va resoldre el concurs públic
per a la concessió de subvencions als centres
docents privats concertats, per al finançament
de despeses de personal dels serveis de men
jador, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial (DOGC núm.
4770, de 28.11.2006).
Per la Resolució EDU/693/2007, de 6 de
març, es van revocar parcialment diverses
d’aquestes subvencions (DOGC núm. 4843,
de 16.3.2007), entre les quals es trobava la
subvenció atorgada al centre Fàsia-Eixample,
codi 08035064, atès que el nombre d’alumnes
al·legat a la sol·licitud de subvenció era supe
rior a les dades de matrícula que constaven
al Departament d’Educació.
No obstant, posteriorment s’ha constat, tal i
com s’indica en el corresponent informe de la
Inspecció d’Educació, que el nombre d’alum
nes realment matriculats en el centre és el nom
bre per als quals se li va concedir la subvenció
atorgada per la Resolució EDU/3786/2006, de
17 de novembre, esmentada.
En conseqüència, de conformitat amb
l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra
cions públiques i del procediment administratiu
comú, i a proposta de la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
Revocar parcialment la Resolució
EDU/693/2007, de 6 de març, per la qual es

revoquen parcialment diverses subvencions
atorgades a centres docents privats concertats
d’educació especial, per al finançament de
despeses de personal dels serveis de menja
dor, esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial, per al curs
2006-2007, en el sentit de deixar sense efectes
la revocació de les subvencions de despeses
de personal dels serveis de menjador i esbarjo
del centre Fàsia-Eixample, de Barcelona, codi
08035064.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de l’en
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa
ment recurs de reposició, previ al recurs con
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 20 de juny de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.158.135)

RESOLUCIÓ EDU/1922/2007, de 20 de juny,
per la qual es deixa inactiu un col·legi d’educació infantil i primària de Margalef.
L’evolució de les necessitats d’escolarització
duu a modificar la programació de llocs esco
lars adequadament, la qual cosa pot comportar
canvis en la xarxa de centres docents.
Els Serveis Territorials d’Educació a Tar
ragona han tramitat un expedient que afecta
un col·legi d’educació infantil i primària, que
compta amb l’informe favorable de la Inspecció
d’Educació.
Ateses les actuacions esmentades, i d’acord
amb el que indiquen la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa
ció, i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació;
A proposta de la Direcció General de Re
cursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
Article únic
Deixar inactiu el col·legi d’educació infantil i
primària que s’esmenta a l’annex d’aquesta Re
solució, amb efectes acadèmics i administratius
des de la fi del curs escolar 2006-2007.
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Barcelona, 20 de juny de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex
Serveis Territorials d’Educació
A Tarragona

Comarca: Priorat.
Municipi: Margalef.
Unitat de població: Margalef.
Codi de centre: 43001371.
Denominació: CEIP Sant Salvador.
Adreça: c. de Sant Miquel, 15.
Altres disposicions: els expedients acadèmics
dels alumnes que hi ha al centre es dipositaran
al CEIP Montsant, amb codi 43005359, de la
Bisbal de Falset.
(07.159.138)

RESOLUCIÓ EDU/1925/2007, de 20 de
juny, per la qual s’implanten, se suprimeixen
i es traslladen cicles formatius de formació
professional de grau mitjà o de grau superior
en diversos centres docents públics.
Per mitjà de diversos decrets s’ha establert
l’ordenació dels ensenyaments dels cicles
formatius de formació professional específica,
del seu currículum i la seva avaluació.
L’estudi de les necessitats d’oferta de places
escolars de formació professional específica
aconsella la reestructuració de l’oferta per tal
d’adequar-la a les necessitats i al millor apro
fitament dels recursos disponibles.
Per aquest motiu, es considera convenient
la implantació, la supressió i el trasllat de de
terminats ensenyaments en diversos centres
docents públics.
D’acord amb el que disposa l’article 3.2
del Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i
formació professional de grau superior, aprovat
pel Decret 199/1996, de 12 de juny,
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Resolc:
—1 Implantar els cicles formatius de formació
professional de grau mitjà o de grau superior
que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució
en els centres docents públics que s’indiquen,
amb efectes acadèmics i administratius des de
l’inici del curs escolar 2007-2008.
—2 Suprimir els cicles formatius de formació
professional de grau mitjà o de grau superior
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució
en els centres docents públics que s’indiquen,
amb efectes acadèmics i administratius des de
la fi del curs escolar 2006-2007.
—3 Traslladar els cicles formatius de formació
professional de grau mitjà o de grau superior
que es detallen a l’annex 3 d’aquesta Resolució
en els centres docents públics que s’indiquen,
amb efectes acadèmics i administratius des de
la fi del curs escolar 2006-2007.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà en el
Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’en
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativa
ment recurs de reposició, previ al recurs con
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 20 de juny de 2007
p. d. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006,

DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
Annex 1
Ensenyaments que s’implanten

CFPM: cicles formatius de formació professi
onal de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de
formació professional de grau superior.
serveis territorials d’educació
a barcelona i (ciutat)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Denominació: IES Obert de Catalunya.
Codi de centre: 08045203.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Desenvolupament d’aplicacions infor
màtiques.

CFPM: Gestió administrativa.
CFPS: Administració de sistemes informà
tics.
serveis territorials d’educació
a barcelona II (comarques)

Comarca: Alt Penedès
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Denominació: IES Escola Intermunicipal del
Penedès.
Codi de centre: 08045239.
Titular: Mancomunitat Intermunicipal de l’Alt
Penedès.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Administració i finances.
Comarca: Bages
Municipi: Manresa.
Denominació: IES Guillem Catà.
Codi de centre: 08046761.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Estètica personal decorativa.
CFPM: Atenció sociosanitària.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Denominació: IES Castellet.
Codi de centre: 08046840.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Explotació de sistemes informàtics.
Comarca: Barcelonès
Municipi: Badalona.
Denominació: IES La Pineda.
Codi de centre: 08001421.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Desenvolupament de productes en
fusteria i moble.
Denominació: IES Eugeni d’Ors.
Codi de centre: 08001443.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Farmàcia.
Denominació: IES Enric Borràs.
Codi de centre: 08045604.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Estètica.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: IES Pedraforca.
Codi de centre: 08019319.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Perruqueria.
Denominació: IES Llobregat.
Codi de centre: 08019371.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Instal·lació i manteniment electromecà
nic de maquinària i conducció de línies.
Denominació: IES Provençana.
Codi de centre: 08019401.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Comerç internacional.
Denominació: IES Can Vilumara.
Codi de centre: 08056109.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Atenció sociosanitària.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Denominació: IES La Bastida.
Codi de centre: 08037176.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Conducció d’activitats físicoesportives
en el medi natural.
CFPS: Animació sociocultural.
CFPS: Animació d’activitats físiques i espor
tives.
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Comarca: Garraf
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Denominació: IES Francesc Xavier Lluch i
Rafecas.
Codi de centre: 08031681.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Manteniment d’equips industrials.
Denominació: IES Manuel de Cabanyes.
Codi de centre: 08031711.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Animació d’activitats físiques i espor
tives.
Denominació: IES Joaquim Mir.
Codi de centre: 08043693.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Desenvolupament d’aplicacions infor
màtiques.
Comarca: Maresme
Municipi: Mataró.
Denominació: IES Miquel Biada.
Codi de centre: 08021259.
Titular: Ajuntament de Mataró.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Instal·lació i manteniment electromecà
nic de maquinària i conducció de línies.
Denominació: IES Thos i Codina.
Codi de centre: 08046748.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Explotació de sistemes informàtics.
Comarca: Osona
Municipi: Vic.
Denominació: IES de Vic.
Codi de centre: 08031022.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Sistemes de regulació i control au
tomàtics.
Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Llinars del Vallès.
Denominació: IES Giola.
Codi de centre: 08044594.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Comerç.
Municipi: Mollet del Vallès.
Denominació: IES Gallecs.
Codi de centre: 08054034.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Documentació sanitària.
Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana.
Denominació: IES La Vall de Tenes.
Codi de centre: 08036998.
Titular: Mancomunitat de la Vall del Tenes.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Comerç.
serveis territorials d’educació
al baix llobregat-anoia

Comarca: Anoia
Municipi: Igualada.
Denominació: IES Milà i Fontanals.
Codi de centre: 08019654.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Equips i instal·lacions electrotècni
ques.
CFPM: Atenció sociosanitària.
CFPS: Educació infantil.
Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Castelldefels.
Denominació: IES Mediterrània.
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Codi de centre: 08047480.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Gestió administrativa.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Denominació: IES Illa dels Banyols.
Codi de centre: 08031836.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Comerç.
CFPS: Manteniment d’aviònica.
Denominació: IES Ribera Baixa.
Codi de centre: 08047492.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Instal·lació i manteniment electromecà
nic de maquinària i conducció de línies.
Municipi: Gavà.
Denominació: IES El Calamot.
Codi de centre: 08041866.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Comerç.
CFPS: Desenvolupament d’aplicacions infor
màtiques.
Municipi: Martorell.
Denominació: IES Joan Oró.
Codi de centre: 08037152.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Documentació sanitària.
Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Denominació: IES El Palau.
Codi de centre: 08043671.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Equips i instal·lacions electrotècni
ques.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: IES Camps Blancs.
Codi de centre: 08025605.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Estètica.
Denominació: IES Marianao.
Codi de centre: 08043681.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Administració de sistemes informàtics.
Municipi: Viladecans.
Denominació: IES Torre Roja.
Codi de centre: 08031228.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Gestió administrativa.
serveis territorials d’educació
al vallès occidental

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Badia del Vallès.
Denominació: IES de Badia del Vallès.
Codi de centre: 08042342.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Desenvolupament d’aplicacions infor
màtiques.
Municipi: Castellbisbal.
Denominació: IES Castellbisbal.
Codi de centre: 08053145.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Explotació de sistemes informàtics.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Denominació: IES Jaume Mimó.
Codi de centre: 08044715.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Construccions metàl·liques.
CFPS: Gestió comercial i màrqueting.
CFPM: Soldadura i caldereria.

Municipi: Montcada i Reixac.
Denominació: IES La Ferreria.
Codi de centre: 08044533.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Higiene bucodental.
CFPS: Documentació sanitària.
Municipi: Sabadell.
Denominació: IES Escola Industrial.
Codi de centre: 08024741.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Fabricació industrial de fusteria i
moble.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Denominació: IES Leonardo da Vinci.
Codi de centre: 08031861.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Desenvolupament de projectes urba
nístics i operacions topogràfiques.
Municipi: Terrassa.
Denominació: IES Santa Eulàlia.
Codi de centre: 08043516.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Realització d’audiovisuals i especta
cles.

Denominació: IES Pla de l’Estany.
Codi de centre: 17006666.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Explotació de sistemes informàtics.
Comarca: Ripollès
Municipi: Ripoll.
Denominació: IES Abat Oliba.
Codi de centre: 17005704.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Pastisseria i forneria.
Comarca: Selva
Municipi: Blanes.
Denominació: IES S’Agulla.
Codi de centre: 17005731.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Integració social.
serveis territorials d’educació a lleida

Comarca: Alt Urgell
Municipi: la Seu d’Urgell.
Denominació: IES Joan Brudieu.
Codi de centre: 25004188.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Gestió administrativa.

serveis territorials d’educació a girona

Comarca: Alt Empordà
Municipi: Figueres.
Denominació: IES Ramon Muntaner.
Codi de centre: 17001218.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Educació infantil.
CFPM: Atenció sociosanitària.
Comarca: Baix Empordà
Municipi: Palamós.
Denominació: IES de Palamós.
Codi de centre: 17005352.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Atenció sociosanitària.
Comarca: Cerdanya
Municipi: Puigcerdà.
Denominació: IES Pere Borrell.
Codi de centre: 17005741.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Atenció sociosanitària.
CFPM: Cures auxiliars d’infermeria.
Comarca: Garrotxa
Municipi: Olot.
Denominació: IES La Garrotxa.
Codi de centre: 17002399.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Equips i instal·lacions electrotècni
ques.
Comarca: Gironès
Municipi: Girona.
Denominació: IES Santa Eugènia.
Codi de centre: 17006939.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Realització i plans d’obres.

Comarca: Segarra
Municipi: Guissona.
Denominació: IES de Guissona.
Codi de centre: 25007505.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Gestió administrativa.
CFPM: Comerç.
Comarca: Segrià
Municipi: Lleida.
Denominació: IES Caparrella.
Codi de centre: 25002799.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Desenvolupament de productes elec
trònics.
Denominació: IES d’Hoteleria i Turisme.
Codi de centre: 25006720.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Panificació i rebosteria.
Comarca: Solsonès
Municipi: Solsona.
Denominació: IES Francesc Ribalta.
Codi de centre: 25005454.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Atenció sociosanitària.
serveis territorials d’educació
a tarragona

Comarca: Alt Camp
Municipi: Valls.
Denominació: IES Narcís Oller.
Codi de centre: 43004608.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Educació infantil.

Municipi: Salt.
Denominació: IES Vallvera.
Codi de centre: 17005388.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Atenció sociosanitària.
CFPS: Educació infantil.

Comarca: Baix Camp
Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Denominació: IES Berenguer d’Entença.
Codi de centre: 43007208.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Atenció sociosanitària.
CFPS: Educació infantil.

Comarca: Pla de l’Estany
Municipi: Banyoles.

Comarca: Baix Penedès
Municipi: Calafell.
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Denominació: IES Camí de Mar.
Codi de centre: 43007257.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Administració de sistemes informà
tics.
Comarca: Tarragonès
Municipi: Salou.
Denominació: IES Jaume I.
Codi de centre: 43007543.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Atenció sociosanitària.
CFPS: Educació infantil.
serveis territorials d’educació
a les terres de l’ebre

Comarca: Baix Ebre
Municipi: Tortosa.
Denominació: IES Joaquin Bau.
Codi de centre: 43004438.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Serveis de restaurant i bar.
Denominació: IES de l’Ebre.
Codi de centre: 43004441.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Explotació de sistemes informàtics.
CFPS: Administració de sistemes informà
tics.
CFPS: Desenvolupament d’aplicacions infor
màtiques.
Comarca: Montsià
Municipi: Ulldecona.
Denominació: IES Manuel Sales i Ferré.
Codi de centre: 43006496.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPM: Explotació de sistemes informàtics.
Comarca: Terra Alta
Municipi: Gandesa.
Denominació: IES Terra Alta.
Codi de centre: 43006642.
Ensenyaments que s’implanten:
CFPS: Administració i Finances.

Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPS: Prevenció de riscos professionals.

de 10 de desembre, a proposta del conseller
d’Educació i amb l’acord previ del Govern,

serveis territorials d’educació
al vallès occidental

Decreto:

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Denominació: IES Jaume Mimó.
Codi de centre: 08044715.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPS: Desenvolupament de productes elec
trònics.
Municipi: Montcada i Reixac.
Denominació: IES La Ferreria.
Codi de centre: 08044533.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPM: Equips electrònics de consum.
Municipi: Terrassa.
Denominació: IES Santa Eulàlia.
Codi de centre: 08043516.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPM: Mecanització.
serveis territorials d’educació
a les terres de l’ebre

Comarca: Baix Ebre
Municipi: Tortosa.
Denominació: IES de l’Ebre.
Codi de centre: 43004441.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPM: Obres de la construcció.

Article 1
El cessament de la senyora Rosa Canyadell
i Pasqual, com a membre del Consell Escolar
de Catalunya en representació del sector del
professorat de nivell no universitari, i se li
agraeixen els serveis prestats.
Article 2
El nomenament del senyor Francesc Saló i
Navarra, com a membre del Consell Escolar
de Catalunya en representació del sector del
professorat de nivell no universitari, amb efectes
fins a l’1 de maig de 2009.
Article 3
La ratificació del senyor Sebastià Àlvarez i
Vila, com a membre del Consell Escolar de
Catalunya en representació del sector titulars
de centres privats, amb efectes fins al 28
d’abril de 2011.
Barcelona, 26 de juny de 2007
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.171.123)

Annex 3
Ensenyaments que es traslladen

CFPM: cicles formatius de formació professi
onal de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de
formació professional de grau superior.
serveis territorials d’educació
al vallès occidental

RESOLUCIÓ EDU/1917/2007, de 20 de juny,
de citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 121/2007, interposat per les senyores Nuria Caño Romeu
i Josefa Serret Esteve.

Comarca: Vallès Occidental
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Denominació: IES Jaume Mimó.
Codi de centre: 08044715.
Ensenyaments que es traslladen:
CFPS: Gestió del transport.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida (carrer
Canyeret, núm. 3-5) en el recurs contenciós
administratiu núm. 121/2007, interposat per
les senyores Nuria Caño Romeu i Josefa
Serret Esteve;

CFPM: cicles formatius de formació professi
onal de grau mitjà; CFPS: cicles formatius de
formació professional de grau superior.

S’implanta el cicle formatiu de formació pro
fessional que s’indica al centre esmentat a la
vegada que es suprimeix aquest ensenyament
de l’IES Can Planas, amb codi 08045562, de
Barberà del Vallès.

serveis territorials d’educació
a barcelona II (comarques)

(07.159.108)

D’acord amb el que disposa l’article 49 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú,

Annex 2
Ensenyaments que se suprimeixen

Comarca: Barcelonès
Municipi: Badalona.
Denominació: IES Eugeni d’Ors.
Codi de centre: 08001443.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPM: Gestió administrativa.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: IES Pedraforca.
Codi de centre: 08019319.
Ensenyaments que se suprimeixen:
CFPM: Equips electrònics de consum.
Comarca: Osona
Municipi: Vic.
Denominació: IES de Vic.
Codi de centre: 08031022.

DECRET 140/2007, de 26 de juny, de cessament, nomenament i ratificació de membres
del Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles
4.1 a), e) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, cal procedir
al cessament, el nomenament i la ratificació
de diversos membres del Consell Escolar de
Catalunya, prèvia sol·licitud de l’organització
sindical USTEC-STEs, i de la Confederació
de Centres Autònoms d’Ensenyament de
Catalunya.
En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/1985,
4375

Resolc:
—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles
interessats en el recurs contenciós adminis
tratiu 121/2007, interposat contra la resolució
del director general de Recursos del Sistema
Educatiu en relació amb el recurs de reposi
ció interposat contra la baremació de la llista
definitiva de la borsa de substituts de juliol
de 2006. La vista d’aquest procediment s’ha
fixat per al dia 18 de juliol de 2007 a les 10.30
hores a la Sala de Vistes del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida (carrer Canyeret, núm.

Full de disposicions i actes administratius

3-5), a la qual poden anar acompanyats de les
proves que els interessi proposar.
—2 Donar publicitat a aquesta citació a termi
ni mitjançant la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 20 de juny de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.170.120)

tenciós administratiu, davant el director general
d’Innovació en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 21 de juny de 2007

RESOLUCIÓ EDU/1918/2007, de 21 de juny,
de modificació de la Resolució EDU/1668/2007,
de 31 de maig, per la qual es fa pública la
concessió de llicències retribuïdes per dur a
terme estudis sobre la impartició de continguts
curriculars en anglès a la Gran Bretanya durant
el curs 2007-2008, destinades al funcionariat
de carrera dels cossos docents.
Per la Resolució EDU/1668/2007, de 31 de
maig, es va resoldre la convocatòria de concurs
públic per a la concessió de llicències retribuï
des per dur a terme estudis sobre la impartició
de continguts curriculars en anglès a la Gran
Bretanya durant el curs 2007-2008, destinades
al funcionariat de carrera dels cossos docents
(DOGC núm. 4900, de 8.6.2007).
Atès que s’han detectat errors en els noms
de dues de les persones seleccionades, els
quals cal rectificar, i d’acord amb el que
disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú,
Resolc:

Joan Badia i Pujol
Director general d’Innovació

ANUNCI de correcció d’errada a l’Anunci pel
qual es fa pública la licitació d’un contracte
administratiu especial del Departament d’Educació (exp. 0865/07) (DOGC núm. 4908, pàg.
20769, de 20.6.2007).

(07.172.002)

RESOLUCIÓ EDU/1920/2007, de 19 de juny,
de cessament i nomenament de membres
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu.
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu es crea pel Decret 305/1993, de
9 de desembre, com a òrgan de consulta i
assessorament al Departament d’Educació,
amb l’objectiu d’efectuar una tasca d’anàlisi
i avaluació externa del sistema educatiu de
nivell no universitari a Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article 2
del Decret esmentat, correspon al conseller
d’Educació el nomenament dels membres
que integren el Consell Superior d’Avaluació,
d’entre experts de reconegut prestigi en el
món de l’educació.

On diu:
“Balart Clapes, Ernest
37326425R............................. 25,920
”Ferrer Batlle, Jaume
46333989Y............................. 25,550

Resolc:

ha de dir:
“Balart Clapes, Jaume
37326425R............................. 25,920
”Ferrer Batlle, Ernest
46333989Y............................. 25,550

N
N”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el jutjat contenciós administratiu
corresponent en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativa
ment recurs de reposició, previ al recurs con

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
(07.166.104)

D’altra banda, l’article 4 del Decret indicat
preveu que aquest òrgan de consulta compti
amb l’assessorament de persones qualifi
cades en relació amb les funcions que té
encomanades.

N”,

Barcelona, 19 de juny de 2007

(Resolució de 7.3.2007, DOGC de
16.3.2007)

p. d.

Modificar l’annex 1 de la Resolució
EDU/1668/2007, de 31 de maig, per la qual
es fa pública la concessió de llicències retribuï
des per dur a terme estudis sobre la impartició
de continguts curriculars en anglès a la Gran
Bretanya durant el curs 2007-2008, destinades
al funcionariat de carrera dels cossos docents,
en el sentit següent:

N

rament de professionals i experts de diferents
col·lectius del món educatiu, i concretament
del Consell Escolar de Catalunya, de la Junta
de Directors de Centres Docents Públics
d’Educació Primària, de la Junta de Directors
de Centres Docents Públics d’Educació Secun
dària, i dels centres docents concertats.

Per això, a proposta del Consell Superior
d’Avaluació,

Atès que s’han observat errades en l’anunci
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
de administratiu especial, referent a assistèn
cia per part de monitors als infants de les
llars d’infants de titularitat del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
durant la franja horària del migdia (18 lots)
(exp. 0865/07), publicat al DOGC núm. 4908,
pàgina 20769, de 20 de juny de 2007, se’n
detalla la oportuna correcció:
A la pàgina núm. 20769, en el punt 9:
Presentació de les ofertes, apartat a) Data
límit de presentació:
On diu: “13 dies”
Ha de dir: “15 dies”
En conseqüència s’amplia el termini de pre
sentació de sol·licituds fins que es compleixin
15 dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació al DOGC del present anunci
Barcelona, 22 de juny de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.173.183)

—1 Cessen com a vocals del Consell Su
perior d’Avaluació del Sistema Educatiu les
persones que tot seguit s’indiquen, i se’ls
agraeixen els serveis prestats:
Josefina Cambra i Giné.
Elvira Borrell i Closa.
Dolors Ribelles i Boixaderas.
Francesc Pedró i Garcia.
Salomó Marqués i Sureda.
Joan Mateo i Andrés.

DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació primària.

—2 El nomenament com a vocals del Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de
les persones que tot seguit s’indiquen, amb
efectes fins a l’1 de juliol de 2011:
Claudi Alsina Català.
Jorge Calero Martínez.
Joaquín Gairín Sallán.
Anna Maria Geli de Ciurana.
Jordi Pérez Sánchez.
Sebastian Rodríguez Espinar.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, estableix a l’article 6 que s’entén
per currículum el conjunt d’objectius, com
petències bàsiques, continguts, mètodes
pedagògics i criteris d’avaluació dels diferents
ensenyaments. D’acord amb aquesta mateixa
Llei, correspon al Govern regular l’ordenació
curricular de l’educació primària, tenint en
compte els ensenyaments mínims establerts
pel Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre.
És funció dels centres docents desenvolupar
i completar el currículum.

—3 El Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu comptarà amb l’assesso
4376

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que es preveu a l’article 131.3.c) de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, té competència
compartida per a l’establiment dels plans
d’estudi corresponents a l’educació obligatòria,
incloent-hi l’ordenació curricular.

Núm. 1147

D’altra banda, l’Estatut d’autonomia de Ca
talunya, en el seu article 6, determina que la
llengua pròpia de Catalunya és el català, la qual
ha de ser la llengua normalment emprada com
a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Les dues llengües oficials, català i castellà,
han de ser conegudes per la ciutadania de
Catalunya. La Llei 7/1983, de 18 d’abril, de
normalització lingüística a Catalunya, ja definia
la llengua catalana com a llengua pròpia de
Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus
nivells educatius; consideració que va mantenir
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüís
tica, en el seu article 20. La major complexitat
i la diversitat lingüística i cultural de la societat
catalana actual fan necessari potenciar des de
l’escola la llengua pròpia, que ha d’esdevenir
llengua comuna i factor de cohesió social de
tota la població.
Seguint una de les constants de la reno
vació pedagògica a Catalunya, el Govern vol
destacar la importància de l’educació primària,
com una etapa fonamental i privilegiada en
la formació dels nens i les nenes. Aquesta
etapa educativa és el marc idoni per adquirir
les competències bàsiques i els instruments
necessaris per realitzar nous aprenentatges
i posar les bases d’una formació personal
basada en l’autonomia personal, la responsa
bilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació
i el compromís individual i col·lectiu; per
conèixer els elements bàsics de la llengua,
l’entorn geogràfic, la història i les tradicions
que permetin arrelar-se al país; per poder
participar en la construcció d’un món millor
i continuar aprenent al llarg de la vida.
El paper dels i de les mestres en aquesta
etapa és fonamental perquè els nens i les nenes
valorin el que significa aprendre i adquireixin
la competència d’aprendre a aprendre amb la
ment oberta i amb la consciència i la voluntat de
millorar permanentment. Correspon al mestre
i a la mestra orientar, acompanyar, estimular,
impulsar l’hàbit de descoberta i la creativitat i
evitar dogmatismes. Per això serà fonamental,
al costat dels processos d’ensenyament i
d’aprenentatge, una adequada acció tutorial
que atengui tant els aspectes individuals com
els de treball grupal de l’alumnat.
El centre escolar és l’àmbit on es desen
voluparà el currículum i es posarà a prova la
seva eficàcia, coherència i utilitat. El desenvo
lupament del currículum a cada centre i a cada
aula implica disposar d’autonomia curricular,
és a dir, que l’equip docent responsable de la
seva aplicació pugui adaptar el currículum a
les característiques del grup de nens i nenes
i a la situació socioeconòmica i lingüística del
centre i del seu entorn social. La finalitat del
desenvolupament curricular és la millora del
nivell educatiu de tot l’alumnat per conciliar
la qualitat de l’educació amb l’equitat en
l’oferta educativa. Per assolir aquest objectiu
és necessària la col·laboració de les famílies
comprometent-se a fer el seguiment del treball
quotidià dels seus fills i filles; de l’alumnat es
forçant-se per aprendre; del professorat creant
entorns motivadors per a l’aprenentatge; i de
l’administració educativa, amb la correspon
sabilitat dels ens locals, facilitant els recursos
necessaris per millorar l’èxit educatiu.
En aquest Decret es defineixen les compe
tències bàsiques generals que els nens i les

nenes han d’adquirir en l’educació primària,
les quals es consolidaran al llarg de l’educació
secundària obligatòria. Aquestes competències
han de contribuir al desenvolupament personal
de l’alumnat, a la pràctica de la ciutadania
activa, a l’arrelament al país, a la incorporació
a la vida adulta de manera satisfactòria i al
desenvolupament de l’aprenentatge al llarg
de la vida.
Els objectius de l’educació primària es
defineixen per al conjunt de l’etapa. En
cada àrea curricular es descriu l’aportació al
desenvolupament de les competències bàsi
ques i es defineixen els objectius generals,
i els continguts i els criteris d’avaluació de
cada cicle. Els elements que conformen el
currículum s’ordenen i es determinen tenint
present els principis de comprensivitat, de
diversitat i d’autonomia del centre. Aquests
principis han d’afavorir la flexibilitat curricular
per adequar l’ensenyament a les caracte
rístiques de l’escola i a les diferències dels
grups que la conformen, i han de fer viable,
possible i prioritària l’atenció a la diversitat
com a base per construir una escola real
ment inclusiva.
En aquesta etapa és fonamental que els con
tinguts de les diferents àrees es desenvolupin
tenint en compte la funcionalitat i significativitat
dels aprenentatges, la seva vinculació amb
l’entorn mediat i immediat, la participació
de l’alumnat en el procés d’aprenentatge i
la permanent adequació a les necessitats
educatives dels infants. Per la manera com
l’alumnat d’educació primària accedeix al
coneixement, es fa necessària una visió
global dels continguts de les diferents àrees
de manera que les competències bàsiques
adquireixen un paper rellevant.
Els centres concretaran en el seu Projecte
Educatiu els elements bàsics que orientin el
desenvolupament del currículum i en permetin
l’adequació a l’entorn.
L’acció educativa respectarà els principis
bàsics següents: tenir en compte les diverses
maneres d’aprendre de l’alumnat; adequar
l’ensenyament a les diverses característiques
personals i socials que condicionen els apre
nentatges; seleccionar i organitzar de manera
adequada els continguts que es pretén que
els nens i les nenes aprenguin; potenciar
que l’activitat de classe discorri en les millors
condicions possibles perquè cada alumne
i el grup en conjunt s’esforci per aprendre,
raonar i expressar el que se sap; per plantejar
els dubtes; per reelaborar el coneixement; i
per actuar amb autonomia, responsabilitat
i compromís; posar els mitjans necessaris
perquè cada nen i nena se senti atès, orientat
i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus
de discriminació.
Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb el
que disposa l’article 61 i següents de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat i d’acord amb el dictamen
del Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora;
En virtut d’això, a proposta del conseller
d’Educació i amb la deliberació prèvia del
Govern,
4377

Decreto:
Capítol I.
general

Disposicions de caràcter

Article 1. Principis generals
1.1 L’educació primària té caràcter obliga
tori i gratuït. Comprèn sis cursos acadèmics,
que es cursaran normalment entre els sis i
els dotze anys. L’educació primària s’inicia,
amb caràcter general, l’any natural que es
compleixen els sis anys.
1.2 L’educació primària s’organitza en tres
cicles de dos cursos cada un: cicle inicial, cicle
mitjà i cicle superior.
1.3 L’educació primària s’organitzarà
d’acord amb els principis d’educació comuna
i la implantació d’un nou model educatiu basat
en la filosofia coeducadora que disminueixi el
sexisme i l’androcentrisme, el reconeixement
de la diversitat afectivosexual i la valoració
crítica de les desigualtats, així com l’atenció
a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat
que pugui assolir els objectius de l’etapa. Es
posarà una especial atenció a l’adquisició de
les competències bàsiques, a la detecció i
tractament de les dificultats d’aprenentatge tan
bon punt es produeixin, a la tutoria i orientació
educativa de l’alumnat i a la relació amb les
famílies per donar suport al procés educatiu
dels seus fills i filles.
1.4 L’educació primària mantindrà la
coherència amb l’educació infantil i amb
l’educació secundària obligatòria, garantint
la coordinació entre les etapes, per tal d’as
segurar una transició adequada de l’alumnat
entre etapes i facilitar la continuïtat del seu
procés educatiu.
1.5 L’acció educativa en l’educació pri
mària procurarà la integració de les diverses
experiències i aprenentatges de l’alumnat,
la motivarà i s’adaptarà als seus ritmes de
treball.
Article 2. Finalitat
La finalitat de l’educació primària és pro
porcionar a tots els nens i les nenes les com
petències que els permetin assegurar el seu
desenvolupament personal i social; adquirir les
habilitats i les competències culturals i socials
relatives a l’expressió i comprensió oral, a la
lectura i a l’escriptura, al càlcul, a la igualtat
de drets i oportunitats entre homes i dones,
a l’autonomia personal, la coresponsabilitat i
la interdependència personal, a la resolució
de problemes i als coneixements bàsics de
la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig
de tot tipus de comportaments discriminatoris
per raó de sexe; desenvolupar la competència
d’expressar el que s’ha après, d’explicar amb
raons coherents, fiables i ben justificades el
seu punt de vista i la seva opinió, de saber
escoltar el punt de vista dels altres amb res
pecte i d’arribar a acords quan sigui necessari;
desenvolupar les habilitats socials, d’esforç,
treball i estudi; expressar el sentit artístic, la
creativitat i l’afectivitat; i conèixer els elements
bàsics de la llengua, la història, la geografia i les
tradicions pròpies de Catalunya que permetin
el seu arrelament.
Article 3. Objectius de l’educació primària
L’educació primària ha de contribuir a:
a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les
normes de convivència per ser un ciutadà o
ciutadana lliure capaç de prendre compromi
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sos individuals i col·lectius, respectar els drets
humans i acceptar el pluralisme propi d’una
societat democràtica.
b) Tenir consciència del valor del treball
individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits
d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds
de confiança, amb iniciativa personal, autodis
ciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat,
interès i creativitat en l’aprenentatge.
c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el
clima de convivència, i per prevenir i resoldre
conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit
familiar com en l’àmbit escolar i social.
d) Conèixer, comprendre i respectar les
diferents cultures i les diferències entre les
persones, facilitar que les noies i els nois
elaborin una imatge de si mateixos positiva i
equilibrada i adquireixin autonomia personal,
la igualtat de drets i oportunitats entre homes
i dones i la no-discriminació de persones amb
discapacitats; defensar l’aplicació dels drets
humans en tots els àmbits de la vida personal
i social, sense cap tipus de discriminació.
e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada
tant la llengua catalana, com la llengua cas
tellana i, si s’escau, l’aranès, així com una
llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de
lectura.
f) Desenvolupar les competències matemà
tiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de
problemes que requereixin la realització d’ope
racions elementals de càlcul, coneixements ge
omètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les
a les situacions de la vida quotidiana.
g) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural,
social i cultural més proper, reforçant així el
sentiment de pertinença i arrelament al país i
la capacitat d’extrapolar aquests coneixements
al món en general; comprendre, a partir de
l’observació de fets i fenòmens senzills, els
principals mecanismes que regeixen aquest
entorn per tal de ser capaç de prendre compro
misos responsables per mantenir-lo o introduir
elements de millora.
h) Utilitzar diferents representacions i
expressions artístiques i iniciar-se en la cons
trucció de propostes visuals.
i) Iniciar-se en la utilització per a l’aprenen
tatge de les tecnologies de la informació i la
comunicació, seleccionar i valorar la informació
rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnolo
gies de la informació i de la comunicació.
j) Desenvolupar les capacitats afectives en
tots els àmbits de la personalitat i en la manera
de relacionar-se amb els altres, així com una
actitud contrària a la violència, als prejudicis de
qualsevol mena i als estereotips sexistes.
k) Aplicar, en contextos diversos, els di
ferents coneixements adquirits i els recursos
propis, a fi de resoldre de manera creativa
problemes, situacions personals i necessitats
de la vida quotidiana.
l) Valorar la importància de la higiene i de
la salut, acceptar el propi cos i el dels altres,
respectar les diferències i utilitzar l’educació
física i l’esport per afavorir el desenvolupament
personal i social.
m) Adquirir els elements bàsics d’una cor
recta educació vial i les actituds de respecte
que afavoreixin la prevenció d’accidents de
trànsit.
n) Conèixer i valorar el medi natural així
com els animals més propers a l’ésser humà
i adoptar comportaments que afavoreixin la
seva protecció.

Article 4. La llengua catalana, eix vertebrador
del projecte educatiu
4.1 El català, com a llengua pròpia de Ca
talunya, serà utilitzat normalment com a llengua
vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les
activitats internes i externes de la comunitat
educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat
i del professorat, exposicions del professorat,
llibres de text i material didàctic, activitats
d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions
amb les famílies.
4.2 L’alumnat té dret a rebre l’ensenyament
en català en l’educació primària. També tenen
el dret i el deure de conèixer amb suficiència
oral i escrita el català i el castellà en finalitzar
l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui
la seva llengua habitual en incorporar-se a
l’ensenyament.
4.3 L’objectiu fonamental del projecte
educatiu és aconseguir que tot l’alumnat as
soleixi una sòlida competència comunicativa en
acabar l’educació obligatòria, de manera que
pugui utilitzar normalment i de manera correcta
el català i el castellà, i pugui comprendre i
emetre missatges orals i escrits senzills en
una llengua estrangera decidida pel centre.
Durant l’educació primària es farà un tracta
ment metodològic de les dues llengües oficials,
tenint en compte el context sociolingüístic, per
garantir el coneixement de les dues llengües
per part de tot l’alumnat, independentment de
les llengües familiars.
4.4 Tots els centres han d’elaborar, com a
part del projecte educatiu, un projecte lingüístic
propi, que ha de ser autoritzat pel Departa
ment d’Educació, en el qual s’adaptaran els
principis generals i la normativa a la realitat
sociolingüística de l’entorn.
4.5 El projecte lingüístic establirà pautes
d’ús de la llengua catalana per a totes les
persones membres de la comunitat educativa
i garantirà que les comunicacions del centre
siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes
d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines
i recursos per a implementar canvis per a
l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèn
tric. Tanmateix, quan sigui possible amb els
mitjans de què disposi el centre, s’arbitraran
mesures de traducció en una de les llengües
d’ús familiar per al període d’acollida de les
famílies procedents d’altres països.
4.6 El projecte educatiu dels centres
preveurà l’acollida personalitzada de l’alumnat
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran
criteris perquè aquest alumnat pugui continuar
o iniciar, si s’escau, el procés d’aprenentatge
de la llengua.
4.7 L’alumnat te dret a no ésser separat
en centres ni en grups classe diferents per raó
de llur llengua habitual.
Article 5. La immersió lingüística
5.1 En funció de la realitat sociolingüística
de l’alumnat, s’implementaran metodologies
d’immersió lingüística en llengua catalana amb
la finalitat de potenciar-ne l’aprenentatge.
5.2 El programa d’immersió en llengua ca
talana tindrà en compte la llengua de l’alumnat
i l’ensenyament de la llengua castellana.
5.3 Els centres que apliquin el programa
d’immersió han d’adaptar els horaris a les
característiques d’aquest programa. En tot
cas es tindrà en compte el nombre d’hores
de les àrees lingüístiques que s’ha d’impartir
al llarg de l’etapa.
4378

Article 6. La llengua occitana a Era Val
d’Aran
L’aranès, variant de la llengua occitana, s’im
parteix a Era Val d’Aran amb les assignacions
temporals i en els àmbits d’aprenentatge i les
àrees que el Consell General d’Era Val d’Aran,
d’acord amb el Departament d’Educació,
determini.

Capítol II. Currículum

Article 7. Currículum
7.1 S’entén per currículum de l’educació
primària el conjunt de competències bàsiques,
objectius, continguts, mètodes pedagògics i
criteris d’avaluació.
7.2 Per a cada àrea, aquest Decret de
termina els objectius, per a tota l’etapa, així
com els continguts i criteris d’avaluació en els
diferents cicles.
7.3 Els centres educatius desenvoluparan i
completaran el currículum d’educació primària.
El currículum elaborat pel centre formarà part
del seu Projecte Educatiu.
Article 8. Competències bàsiques
8.1 S’entén per competència la capacitat
d’utilitzar els coneixements i habilitats, de
manera transversal i interactiva, en contextos
i situacions que requereixen la intervenció de
coneixements vinculats a diferents sabers,
cosa que implica la comprensió, la reflexió i
el discerniment tenint en compte la dimensió
social de cada situació.
8.2 El currículum de l’educació primària
inclourà les competències bàsiques que es
determinen en l’annex 1.
8.3 El currículum de cadascuna de les
àrees conté les competències bàsiques que
es treballen en aquella àrea, la contribució de
l’àrea a l’adquisició de les competències ge
nerals de l’etapa, els objectius, els continguts i
els criteris d’avaluació de cada cicle. A l’annex
2 s’estableix el currículum de les àrees, tenint
en compte els horaris globals que figuren a
l’annex 3 d’aquest Decret.
8.4 La determinació dels projectes i el
funcionament del centre, l’organització de les
activitats a l’aula, així com les activitats com
plementàries i extraescolars poden contribuir,
també, a l’adquisició de les competències
bàsiques.
8.5 La lectura és un factor fonamental
per al desenvolupament de les competències
bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvo
lupament de totes les àrees. Els centres, en
organitzar la seva pràctica docent, han de
garantir una mitjana mínima de 30 minuts
diaris destinats a la lectura.

Capítol III. Organització dels
ensenyaments

Article 9. Àrees de coneixement
9.1 Les àrees de coneixement en què s’or
ganitza l’educació primària són les següents:
Llengua catalana i literatura, llengua castella
na i literatura i aranès, a Era Val d’Aran.
Llengua estrangera.
Coneixement del medi natural, social i
cultural.
Educació artística.
Educació física.
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Matemàtiques.
9.2 En un dels cursos del cicle superior
de l’etapa, a més de les àrees esmentades,
l’alumnat cursarà l’àrea d’Educació per a la
ciutadania i els drets humans, en la qual es
prestarà especial atenció a la igualtat entre
homes i dones.
9.3 A més del seu tractament específic en
algunes àrees del currículum, la comprensió
lectora, la capacitat d’expressar-se amb cor
recció oralment i per escrit, la comunicació
audiovisual, l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació i l’educació en
valors es desenvoluparan en totes les àrees.
En tot cas, la lectura, com a factor fonamental
per al desenvolupament de les competències
bàsiques, serà inclosa en les activitats de les
diverses àrees.
9.4 Les competències bàsiques es desen
voluparan en les diferents àrees i amb activitats
de diferents graus de complexitat que compor
tin connexions entre continguts intradisciplinaris
o de la pròpia àrea i interdisciplinaris o de les
diverses àrees, integrant les diferents experi
ències i aprenentatges dels alumnes. En cada
cicle es realitzarà com a mínim un treball o
projecte interdisciplinari de caire competencial
sobre un aspecte de la realitat, amb activitats
que requereixin l’aplicació de coneixements de
diverses àrees.
9.5 En l’àrea de llengües estrangeres,
l’alumnat iniciarà l’aprenentatge d’una primera
llengua en el cicle inicial.
9.6 Els centres educatius podran oferir,
de manera opcional per a l’alumnat, una se
gona llengua estrangera al cicle superior de
l’educació primària.
Article 10. Horari
10.1 En l’annex 3 s’estableixen els horaris
globals de cada àrea de coneixement en què
s’organitza l’educació primària, computant 35
setmanes lectives per curs a raó de 25 hores
setmanals, inclòs l’esbarjo.
10.2 Els centres docents han d’organitzar
l’horari d’acord amb la seva programació,
atenent les necessitats i les possibilitats de
la seva planificació curricular, especialment si
s’organitza per projectes de treball interdisci
plinaris, en funció de l’edat i dels interessos
de l’alumnat. En aquesta flexibilització de les
hores dedicades a cada àrea es respectaran
els horaris globals de l’annex 3, i l’horari mínim
establert per a cadascun dels cicles de l’etapa
en l’annex 4 d’aquest Decret.
10.3 Les àrees de l’àmbit lingüístic (llengua
i literatura catalana, llengua i literatura caste
llana, llengua estrangera, i aranès a Era Val
d’Aran) i les matemàtiques tindran continuïtat
a cada curs escolar.
10.4 A l’educació primària l’esbarjo es
considera una activitat educativa integrada en
l’horari lectiu de l’alumnat i, per tant, s’hi han
de respectar també els principis del projecte
educatiu.

Capítol IV.

Atenció a la diversitat

Article 11. Atenció a la diversitat
11.1 La intervenció educativa es regirà pel
principi d’atenció a la diversitat, base d’una
escola inclusiva. Els mecanismes que es
posaran en pràctica per fer-la efectiva seran
organitzatius, curriculars i metodològics. Entre

aquests mecanismes, han de considerar-se
les adaptacions del currículum, com també
el suport en el grup ordinari, els agrupaments
flexibles o els desdoblaments dels grups
d’alumnes.
11.2 El Departament d’Educació posarà
les condicions necessàries perquè l’alumnat
amb necessitats específiques de suport
educatiu pugui assolir el màxim desenvolu
pament de les seves capacitats personals
i els objectius del currículum i, per tant,
s’asseguraran les mesures curriculars i or
ganitzatives adients.
Així mateix, l’alumnat amb necessitats edu
catives especials que ho requereixi disposarà
d’adaptacions que s’aparten significativament
dels continguts i dels criteris d’avaluació,
amb la finalitat de facilitar-li l’adquisició del
currículum. Les esmentades adaptacions
s’efectuaran per aconseguir el màxim desen
volupament de les competències bàsiques.
L’avaluació i la promoció de l’alumnat amb
aquestes adaptacions prendran com a referent
els objectius i criteris d’avaluació fixats en les
programacions adaptades.
11.3 Sense perjudici de la permanència
durant un curs més en el mateix cicle prevista
a l’article 16.3, l’alumnat amb programacions
adaptades podrà ampliar la seva permanència
en l’etapa de l’educació primària a un curs més,
sempre que això afavoreixi la seva integració
socioeducativa.
11.4 L’alumnat d’incorporació tardana
serà objecte d’una acollida personalitzada i
de mesures organitzatives i curriculars que
permetin la seva integració escolar i l’apro
fitament dels seus estudis, d’acord amb les
característiques personals, d’aprenentatge
i del context social. L’acolliment d’aquest
alumnat tindrà en compte de manera especial
l’aprenentatge lingüístic, l’accés al currículum
comú i els processos de socialització. El des
envolupament d’aquestes mesures serà en tot
cas simultani a l’escolarització de l’alumnat en
els grups ordinaris, segons el nivell i evolució
del seu aprenentatge.
L’alumnat que presenti un desfasament de
més d’un cicle en el seu nivell de competència
curricular, podrà ser escolaritzat en un curs
inferior al que li correspondria per edat. En cas
que superi aquest desfasament s’incorporarà
al curs que el pertoqui per edat.
11.5. L’escolarització de l’alumnat amb
altes capacitats intel·lectuals podrà comportar
tant l’adaptació curricular com la flexibilització
de la permanència en un curs, en un cicle o
en tota l’etapa. El Departament d’Educació
establirà els requisits de diagnòstic i informe
per als diferents casos.

Capítol V.

mestres i d’altres professionals que puguin
intervenir en el grup classe.
12.3. Com a part de la formació integral
de l’alumnat, l’acció tutorial ha de preveure
els procediments de treball conjunt amb les
famílies per a la coordinació i seguiment tant del
procés d’aprenentatge com dels aspectes de
desenvolupament personal, orientació escolar
i de convivència i cooperació.
Article 13. Organització
13.1. Cada grup d’alumnes disposarà d’un
tutor o tutora, que serà el responsable d’orien
tar el procés educatiu de l’alumnat, tant a nivell
individual com col·lectiu. El tutor o tutora vetllarà
especialment per al desenvolupament personal
de l’alumnat i per l’assoliment progressiu de les
competències bàsiques i coordinarà, a aquests
efectes, els i les mestres que atenen un mateix
alumnat, com de l’elaboració d’adaptacions del
currículum a les necessitats i característiques
de l’alumnat.
13.2 Correspon al tutor o tutora la relació
amb les famílies o tutors legals dels alumnes
del grup i el seguiment de la documentació,
acadèmica i de tot tipus, que sigui necessària
per al procés d’ensenyament i aprenentatge
de l’alumnat del grup.
13.3 L’equip directiu procurarà que el tutor
o tutora sigui el mateix al llarg de cada cicle.
Així mateix, en la planificació i desenvolupa
ment de l’acció tutorial el centre comptarà
amb l’assessorament de professionals dels
serveis educatius.
Article 14. Actuacions dels equips docents
de cicle
14.1 En relació amb el desenvolupament
del currículum i el procés del seu alumnat,
els equips de cicle tindran les funcions se
güents:
Fer el seguiment global de l’alumnat del
grup i establir les mesures necessàries per a
la millora de l’aprenentatge, d’acord amb el
projecte educatiu del centre.
Fer col·legiadament l’avaluació de l’alumnat,
d’acord amb la normativa establerta i amb
el projecte educatiu del centre, i adoptar les
corresponents decisions de promoció.
Qualsevol altra funció que estableixi el De
partament d’Educació o es determini en el pla
d’orientació i acció tutorial del centre.
14.2 Els equips de cicle col·laboraran
per a prevenir els problemes d’aprenentatge
que puguin presentar-se i compartiran tota la
informació que sigui necessària per a treballar
de manera coordinada en el compliment de
les seves funcions. A tal efecte, els centres
habilitaran horaris específics per a les reunions
de coordinació dels equips dins del període
de permanència del professorat en el centre.

Acció tutorial i orientació

Article 12. Principis
12.1 L’acció tutorial és el conjunt d’accions
educatives i dels processos individuals i de
grup que contribueixen al desenvolupament
personal i a l’orientació de l’alumnat per as
solir un millor creixement personal i integració
social. L’acció tutorial ha de contribuir a crear
una dinàmica positiva en el grup classe i a
implicar l’alumnat i les seves famílies en la
dinàmica del centre.
12.2 L’acció tutorial integrarà les funcions
del tutor o tutora i les actuacions dels i de les
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Capítol VI. Avaluació i promoció

Article 15. Avaluació
15.1 L’avaluació dels processos d’aprenen
tatge de l’alumnat serà contínua i global, de
manera que es tindrà en compte especialment
el progrés de l’alumne en el conjunt d’àrees
del currículum.
15.2 L’avaluació prendrà en consideració
els diferents elements del currículum, el treball
fet a classe i l’interès i l’esforç a progressar de
mostrat per l’alumne. Es posarà especial cura

Full de disposicions i actes administratius

en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició
de les competències bàsiques.
15.3 En el supòsit que el progrés de
l’alumne no sigui l’adequat, s’establiran me
sures de reforç per facilitar-li l’adquisició dels
aprenentatges bàsics i imprescindibles per
poder seguir el procés educatiu. Aquestes
mesures s’adoptaran en qualsevol moment
del cicle.
15.4 Els i les mestres avaluaran els apre
nentatges de l’alumnat, els processos d’ense
nyament i la seva pròpia pràctica docent.
15.5 En acabar l’etapa s’elaborarà un
informe global individualitzat del procés se
guit per l’alumne i del nivell d’adquisició dels
aprenentatges i de les competències bàsiques.
Es garantirà la confidencialitat de les dades
obtingudes.
Article 16. Promoció
16.1. En finalitzar cada cicle, el professorat del
grup prendrà les decisions oportunes sobre la
promoció de cada alumne. Es tindrà en compte,
de manera fonamental, l’opinió del professor
tutor de l’alumne i de l’equip docent del cicle
corresponent.
16.2 Cada alumne accedirà al cicle
següent sempre que hagi superat els apre
nentatges corresponents o l’equip docent
consideri que podrà seguir el curs següent
amb aprofitament i amb els ajuts i suport
corresponent. Es posarà especial atenció en
finalitzar el cicle inicial i el superior.
16.3 Quan no es compleixin les condicions
esmentades, l’alumnat romandrà un any més
en el mateix cicle. Aquesta mesura es podrà
adoptar una sola vegada al llarg de l’edu
cació primària i els centres establiran un pla
específic de recuperació que permeti l’alumne
incorporar-se tan aviat com pugui al curs que
li correspondria.
16.4 S’accedirà a l’educació secundària
obligatòria si s’ha assolit el desenvolupament
de les competències bàsiques i un grau de
maduresa adequat. S’hi accedirà, així mateix,
sempre que els aprenentatges no assolits no
impedeixin seguir amb aprofitament la nova
etapa, en la que l’alumne/a rebrà els ajuts i
suport corresponent. Quan no es compleixin
les condicions suara esmentades, no es
podrà accedir a l’etapa següent si no s’han
adoptat les mesures previstes en els articles
15.3 i 16.3.
16.5 El centre informarà els pares o tutors
legals sobre la situació acadèmica de l’alum
ne i sobre el seu progrés educatiu. Aquests
col·laboraran i participaran activament en
les decisions relatives al procés educatiu de
l’alumne.
Article 17. Avaluació diagnòstica
17.1 En acabar el cicle mitjà es realitzarà
una avaluació diagnòstica, que no tindrà efec
tes en l’expedient acadèmic individual, sinó
caràcter orientador i formatiu per al centre, i
informatiu per a les famílies i per al conjunt de
la comunitat educativa.
17.2 Els centres utilitzaran els resultats de
l’avaluació diagnòstica per prendre les mesures
oportunes i garantir que tot l’alumnat assoleixi
les competències bàsiques previstes per a
aquest nivell d’escolaritat i, en particular per
a organitzar, en el tercer cicle de l’educació
primària, les mesures de reforç per a l’alumnat
que les requereixi.

17.3 L’avaluació diagnòstica, conjunta
ment amb altres indicadors, permetrà analitzar,
valorar i reorientar, si cal, els dos primers cicles
de l’educació primària per aconseguir la for
mació i els aprenentatges previstos.
17.4 El Departament d’Educació facilitarà
als centres els models, instruccions i suport
necessari per dur a terme l’avaluació diag
nòstica.

Capítol VII. Desenvolupament del
currículum i autonomia de centres

Article 18. Autonomia pedagògica dels
centres
18.1 El Departament d’Educació fomentarà
l’autonomia pedagògica i organitzativa dels cen
tres, potenciarà el treball en equip dels docents
i n’estimularà la reflexió i la recerca educativa a
partir de la seva pràctica docent.
18.2 Per impulsar l’autonomia dels centres,
el Departament d’Educació potenciarà la fun
ció directiva mitjançant mesures específiques
adreçades a reforçar el lideratge i la respon
sabilitat del director o directora, de l’equip
directiu i la corresponsabilitat dels òrgans de
coordinació.
18.3 Cada centre elaborarà el seu pro
jecte educatiu, en el qual, a més dels valors,
objectius i prioritats d’actuació, especificarà
els principis bàsics per al desenvolupament
curricular i el tractament transversal en les
àrees de l’educació en valors. El projecte
educatiu tindrà en compte les característiques
de l’entorn social, cultural i sociolingüístic del
centre; farà palès el respecte al principi de
no discriminació i d’inclusió educativa com
a valors fonamentals; i establirà els principis
per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i
l’acció tutorial, així com per a l’elaboració
del pla de convivència i del projecte lingüístic
del centre. El projecte educatiu dels centres
privats concertats ha d’incloure el caràcter
propi del centre.
18.4 Els centres docents desenvoluparan
i concretaran el currículum per a tota l’etapa i
fixaran les mesures adequades d’atenció a la
diversitat. Així mateix, podran establir mecanis
mes per organitzar el reforç dels aprenentatges
a fi que l’alumne pugui continuar els estudis
obligatoris amb més garanties d’èxit. Totes
aquestes actuacions constaran en el projecte
educatiu de centre.
18.5 El Departament d’Educació afavorirà
i incentivarà la coordinació entre els projectes
educatius dels centres d’educació primària i
els d’educació secundària obligatòria a fi que
el pas de l’alumnat d’una etapa a l’altra sigui
viscut com a continuïtat positiva.
18.6 Els centres podran establir compro
misos amb les famílies i la comunitat local per
incentivar el treball de l’alumnat i apel·lar a la
seva responsabilitat per millorar el seu procés
d’aprenentatge.
18.7 Els centres docents, en el marc del
seu projecte, podran organitzar les hores de
dicades a cada àrea i adaptar el currículum a
les característiques de l’alumnat, a la situació
socioeconòmica i lingüística del centre i al seu
entorn social. Les assignacions temporals de
cada àrea de coneixement en què s’organitza
l’educació primària, en cadascun dels cicles,
han de respectar i ajustar-se a les assignacions
horàries globals establertes a l’annex 3. A
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l’annex 4 d’aquest Decret es concreta l’horari
mínim que cal respectar per cadascun dels
cicles de l’etapa.
18.8 L’autonomia dels centres podrà com
portar dur a terme, dins el marc que estableixi
el Departament d’Educació, experiències inno
vadores, plans de treball, formes organitzatives
diferenciades, modificacions de l’horari escolar
i relacions específiques amb la comunitat local.
En cap cas, però, aquestes mesures no podran
comportar aportacions extraordinàries de les
famílies.
Article 19. Material didàctic
Els materials didàctics i els llibres de text
que s’utilitzin han de respectar els principis,
valors, llibertats, drets i deures constitucionals
i estatutaris i s’han d’adequar al que estableix
aquest Decret i a les normes de desenvolupa
ment. En particular, han d’incloure els principis
i valors recollits en la Llei orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere.

Disposició addicional primera

L’ensenyament de la religió
1. L’ensenyament de la religió s’inclourà a
l’educació primària d’acord amb el que esta
bleix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.
2. El Departament d’Educació garantirà
que tots els pares i tutors legals de l’alumnat
puguin manifestar la seva voluntat per poder
rebre ensenyament religiós, sense que l’opció
feta suposi cap tipus de discriminació.
Els centres docents adoptaran les mesures
organitzatives per tal que l’alumnat els pares
o tutors del qual no hagi optat perquè cursi
ensenyaments de religió, rebi la deguda atenció
educativa, a fi que l’elecció d’una o altra op
ció no suposi cap de mena de discriminació.
Aquesta atenció en cap cas comportarà l’apre
nentatge de continguts curriculars associats al
coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea
de l’etapa. Les mesures organitzatives que el
centre adopti seran conegudes per pares i
tutors legals i estaran incloses en el projecte
educatiu del centre.
3. La determinació del currículum de
l’ensenyament de la religió catòlica i de les
diferents confessions religioses que hagin
subscrit acords de cooperació en matèria
educativa serà competència de les autoritats
religioses corresponents. Aquest currículum
haurà de respectar els principis, els valors, les
llibertats, els drets i els deures constitucionals i
estatutaris. El Departament d’Educació vetllarà
pel seu compliment.
4. L’avaluació dels ensenyaments religiosos
es farà amb els mateixos criteris que la de les
altres àrees; però les qualificacions no seran
computables en les convocatòries en què han
d’entrar en concurrència els expedients aca
dèmics per tal de garantir el principi d’igualtat
i de lliure concurrència de tot l’alumnat.

Disposició addicional segona

Ensenyaments impartits en llengua estrangera
Els centres que imparteixin continguts d’una
o diverses àrees del currículum en una llengua
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estrangera aplicaran la mateixa normativa
d’admissió d’alumnes que es reguli per a tota
l’educació primària. En els criteris d’admissió
d’alumnes no s’inclouran requisits lingüístics.

Disposició addicional tercera

Centres amb una hora més de permanència
de l’alumnat
En els centres en què tot l’alumnat, a més
de l’horari lectiu, romangui una hora diària més,
es dedicarà aquesta sisena hora al desenvo
lupament d’habilitats pràctiques i funcionals
relacionades amb aspectes que afavoreixen
la formació integral de l’alumnat; en cap cas,
però, les activitats de sisena hora avançaran
elements curriculars.

Disposició derogatòria

Sense perjudici del que estableix la dispo
sició final primera en relació amb el calendari
d’aplicació de la nova ordenació dels ense
nyaments de l’educació primària, queden
derogats el Decret 95/1992, de 28 d’abril,
pel qual s’estableix l’ordenació curricular de
l’educació primària; el Decret 223/1992, de
25 de setembre, de modificació del Decret
95/1992, i del Decret 75/1992, de 9 de març,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a
Catalunya: les referències a l’educació primària
del capítol 1, el capítol 3 i l’apartat 2 de l’annex;
així com qualsevol altra norma de rang igual o
inferior en allò que s’oposi al que s’estableix
en aquest decret.

Disposicions finals

1. Calendari d’aplicació
L’any acadèmic 2007-2008 s’implantarà la
nova ordenació dels ensenyaments al cicle
inicial.
L’any acadèmic 2008-2009 s’implantarà la
nova ordenació dels ensenyaments al cicle
mitjà.
L’any acadèmic 2009-2010 s’implantarà la
nova ordenació dels ensenyaments al cicle
superior.
2. S’autoritza el Departament d’Educació
per dictar, mitjançant ordre, les disposicions
que siguin necessàries per a l’aplicació del
que disposa aquest Decret.
3. Aquest decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 26 de juny de 2007
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Annex 1
Competències bàsiques
La finalitat de l’educació és aconseguir
que els nois i les noies adquireixin les eines

necessàries per entendre el món en què es
tan creixent i que els guiïn en el seu actuar;
posar les bases perquè esdevinguin persones
capaces d’intervenir activament i crítica en la
societat plural, diversa, i en continu canvi, que
els ha tocat viure. A més de desenvolupar els
coneixements, capacitats, habilitats i actituds
(el saber, saber fer, saber ser i saber estar)
necessaris, els nois i les noies han d’aprendre
a mobilitzar tots aquests recursos personals
(saber actuar) per assolir la realització personal
i esdevenir així persones responsables, autò
nomes i integrades socialment, per exercir la
ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta
de manera satisfactòria i ser capaços d’adap
tar-se a noves situacions i de desenvolupar un
aprenentatge permanent al llarg de la vida.
La necessitat de plantejar com a finalitat
educativa la millora de les capacitats de les
persones per poder actuar adequadament
i amb eficàcia fa que sigui imprescindible
centrar el currículum en les competències
bàsiques per aconseguir, en primer lloc, inte
grar els diferents aprenentatges tot impulsant
la transversalitat dels coneixements. En segon
lloc, centrar-se en les competències afavoreix
que l’alumnat integri els seus aprenentatges,
posant en relació els distints tipus de continguts
i utilitzant-los de manera efectiva en diferents
situacions i contextos. I, en tercer lloc, això
orienta el professorat, en permetre identificar
els continguts i criteris d’avaluació que tenen
caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general,
per inspirar les distintes decisions relatives al
procés d’ensenyament i aprenentatge.
La finalitat central de cadascuna de les
àrees curriculars és el desenvolupament de les
competències bàsiques, tot tenint en compte
que cadascuna de les àrees contribueix al
desenvolupament de diferents competències
i, a la vegada, cada una de les competències
bàsiques s’assolirà com a conseqüència del
treball en distintes àrees. Per tant l’eficàcia en
la consecució de les competències bàsiques
depèn d’una bona coordinació de les activi
tats escolars de totes les àrees curriculars. I
per aconseguir-ho és clau l’organització del
centre i de les aules: l’articulació dels diferents
àmbits d’organització del professorat com els
cicles i cursos; la participació de l’alumnat en
la dinàmica del centre i en el propi procés
d’aprenentatge; la complementació del treball
individual i el treball cooperatiu; l’ús de deter
minades metodologies i recursos didàctics,
com la concepció, organització i funcionament
de la biblioteca escolar; l’acció tutorial amb
atenció especial a les relacions amb les famí
lies; i, finalment, la planificació de les activitats
complementàries i extraescolars.
Perquè el currículum sigui coherent amb
els plantejaments que s’acaben de proposar
cal contemplar dos grups de competències
bàsiques: unes són les més transversals, que
són la base del desenvolupament personal i
les que construeixen el coneixement, entre
les quals cal considerar les comunicatives
per comprendre i expressar la realitat, les
metodològiques, que activen l’aprenentatge, i
les relatives al desenvolupament personal; i un
segon grup, les més específiques, relacionades
amb la cultura i la visió del món, que farà que
les accions dels nois i noies siguin cada vegada
més reflexives, crítiques i adequades.
Per aconseguir un desenvolupament
d’aquestes competències, cal tenir en compte
que totes elles estan en estreta relació i com
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plementarietat: la visió de la realitat social i física
és una construcció cultural que es produeix
en les interaccions humanes que requereixen
de competències personals i socials de la
comunicació i de les metodològiques. Alhora,
aquestes competències no es poden desenvo
lupar si no és omplint de significat, de contingut
significatiu per als infants, la seva exercitació
en les activitats escolars i fent-los útils en la
resolució de les situacions que planteja el
món físic i social. És a dir, l’educació ha de
desenvolupar harmònicament la competència
d’actuar com a persona conscient, crítica i
responsable, en el món plural i divers que és
la societat del segle XXI.
Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen
com a competències bàsiques les vuit com
petències següents:
Competències transversals:
Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i
audiovisual
2. Competències artística i cultural
Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i compe
tència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre
Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa
personal
Competències específiques centrades en
conviure i habitar el món:
7. Competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana
Els objectius i els continguts de cadascuna
de les àrees curriculars han de tenir en comp
te el desenvolupament integral de totes les
competències bàsiques i, en conseqüència,
caldrà que des de totes les àrees es tinguin
en compte les competències comunicatives,
les metodològiques, les personals i, de les
específiques, aquells aspectes peculiars que
es relacionen amb la pròpia disciplina. Els
criteris d’avaluació serveixen de referència
per valorar el progressiu grau d’adquisició
de les distintes competències. Per tenir una
visió més precisa de com en cadascuna de
les àrees curriculars es plantegen aquestes
competències bàsiques, en la introducció de
cadascuna d’elles es precisa com contribueix
a desenvolupar-les.
A continuació es descriuen els aspectes
nuclears d’aquestes competències la visió
globals dels quals caldrà completar amb el
que apareix en cada àrea curricular, on es
precisa la seva contribució al desenvolupament
d’aquestes competències bàsiques. Tot i que
hi ha aspectes concrets de les competències
que són específics dels nivells educatius pos
teriors, cal exercitar-les des dels primers nivells
educatius, si es vol aconseguir un aprenentatge
global suficient per part de tot l’alumnat.
Les competències comunicatives
Atès que les persones van construint el seu
pensament en les interaccions amb les altres
persones, aprendre és una activitat social, i
saber comunicar esdevé una competència clau
per a l’aprenentatge, que es va desenvolupant
i matisant en totes i cadascuna de les activitats
educatives. Comunicar, per tant, és fonamental
per a la comprensió significativa de les informa
cions i la construcció de coneixements cada
vegada més complexos.
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Aquesta competència suposa saber interac
cionar oralment (conversar, escoltar i expres
sar-se), per escrit i amb l’ús dels llenguatges
audiovisuals, tot fent servir el propi cos i les
tecnologies de la comunicació, amb gestió
de diverses llengües, i amb l’ús de les eines
matemàtiques (operacions fonamentals, eines
aritmètiques i geomètriques o útils estadístics).
El desenvolupament de tots aquests àmbits
facilitarà el de la competència intercultural per
poder valorar la diversitat cultural que fa com
prendre i expressar la seva percepció del món,
la d’altri i la de la seva pròpia realitat.
Aprendre a comunicar vol dir saber expressar
fets, conceptes, emocions, sentiments i idees.
És fonamental l’habilitat per expressar, argu
mentar i interpretar pensaments, sentiments
i fets i l’habilitat d’interactuar de manera
adequada en contextos socials i culturals di
versos, amb atenció a les conseqüències que
comporta la presència de dones i homes en
el discurs. En la comunicació s’interpreta de
forma significativa la informació que es rep i,
fent servir els processos cognitius adequats,
es desenvolupa la capacitat per generar infor
mació amb noves idees, saber-les combinar
amb d’altres, i avaluar la informació rebuda més
enllà del seu significat. Aprendre a comunicar
també és saber utilitzar diferents llenguatges
i tecnologies de la informació i la comuni
cació. Aquestes tecnologies condicionen la
comunicació i, per tant, modifiquen la manera
de veure el món i de relacionar-se, canviant
alhora els hàbits en les relacions comunicatives
personals, laborals i socials.
Comunicar-se, a més, afavoreix el desenvo
lupament de les altres competències bàsiques:
les metodològiques de la cerca i gestió de la
informació, treballar de, manera cooperativa
i ser conscient dels propis aprenentatges, la
interpretació de la realitat, habitar el món i
conviure, en definitiva, afavoreix la construcció
del coneixement i el desenvolupament del
pensament propi i de la pròpia identitat.
Dues són les competències comunicatives
que considerarem a continuació: la lingüística
i audiovisual, i l’artística i cultural.
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Com s’ha dit abans, la lingüística i audiovi
sual és saber comunicar oralment (conversar,
escoltar i expressar-se) per escrit i amb els
llenguatges audiovisuals, fent servir el propi
cos i les tecnologies de la comunicació (ano
menada competència digital), amb gestió de
la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de
diferents suports i tipus de text i amb adequació
a les diferents funcions.
La competència comunicativa lingüística és
a la base de tots els aprenentatges i, per tant,
el seu desenvolupament és responsabilitat de
totes les àrees i matèries del currículum, ja que
en totes elles s’han d’utilitzar els llenguatges
com a instruments de comunicació per fer
possible l’accés i gestió de la informació, la
construcció i comunicació dels coneixements,
la representació, interpretació i comprensió de
la realitat, i l’organització i autorregulació del
pensament, les emocions i la conducta.
Cal una atenció molt focalitzada en com
utilitzen aquesta competència en les diverses
activitats escolars de totes i cadascuna de
les àrees curriculars. Cal que en tots aquests
àmbits es trobin solucions creatives que ajudin
a superar tota mena d’estereotips i a prendre

actituds crítiques davant dels continguts de
risc que denigren les persones per motius
de sexe o que l’associen a imatges tòpiques
que es converteixen en vehicle de segregació
o desigualtat, així com els continguts violents
que representen accions d’agressió directa o
indirecta a la integritat de les dones. Només
així els nois i les noies esdevindran progressi
vament competents en l’expressió i comprensió
dels missatges, tant orals com escrits, visuals
o corporals, que s’intercanvien en situacions
comunicatives diverses que es generen a
l’aula i podran adaptar la seva comunicació
als contextos, si es vol que siguin eficaços
en la comprensió del món que el farà actuar
amb coherència i responsabilitat.
D’una manera general els coneixements, les
habilitats i les actituds propis d’aquesta com
petència han de permetre interactuar i dialogar
amb altres persones de manera adequada i
apropar-se a altres cultures; expressar obser
vacions, explicacions, opinions, pensaments,
emocions, vivències i argumentacions; gaudir
escoltant, observant, llegint o expressant-se
utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics;
aprofundir en la interpretació i comprensió de
la realitat que ens envolta i el món. D’aquesta
manera es potencia el desenvolupament de
l’autoestima i confiança en si mateix per es
devenir un ciutadà o ciutadana responsables
que estiguin preparats per aprendre al llarg
de tota la vida.
Per tot això, aquesta competència és es
sencial en la construcció dels coneixements i
pensament social crític: en el tractament de la
informació (tècniques per memoritzar, organit
zar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc) i el domini
dels recursos comunicatius específics de les
diverses àrees han de facilitar la comunicació
del coneixement i compartir-lo: descrivint, expli
cant, justificant, interpretant o argumentant els
fenòmens que es plantegen en els projectes
d’estudi a les aules. Per fer-ho, cal tenir molt
present la varietat de textos que s’usen o que
es construeixen en aquestes activitats. Com
a exemple pot servir aquest llistat:
Textos que conten: reportatge, testimoni
atge, anècdota...
Textos que descriuen: informe d’observaci
ons, acta, llistats, descripció d’un lloc, d’una
situació, d’un personatge, d’un objecte, fulletó
informatiu...
Textos que expliquen: presentació d’un
objecte, article d’enciclopèdia, llibre de text,
reportatge, notícia periodística...
Textos que organitzen informació o idees:
quadre, esquema, mapa conceptual, mural,
maqueta...
Textos que diuen com fer: recepta, instrucci
ons de muntatge, consells o suggeriments, pro
tocol de laboratori o dossier sortida de camp,
consignes, normes o regles d’un joc...
Textos per a convèncer o fer actuar: anunci,
cartell de promoció, text d’opinió, debat...
Textos que impliquen interaccions verbals:
entrevista, conversa, dramatització, còmic...
Textos que serveixen d’eines de referència:
diccionari, atlas, catàleg, anuari, banc de
dades, glossari...
Cal tenir en compte que aquests textos
es poden presentar amb l’ús de llenguatges
audiovisuals que, en l’àmbit de la divulgació
de determinades disciplines, tenen uns codis
que cal reconèixer, i també cal contemplar
que poden aparèixer en suport paper o
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digital, cosa que els confereix unes formes
diferents que s’han de considerar en el procés
d’aprenentatge.
En el desenvolupament de les activitats
escolars el paper de la llengua oral és fona
mental, cal aprendre a parlar, escoltar, exposar
i dialogar per aprendre. Això implica ser cons
cient dels principals tipus d’interacció verbal,
ser progressivament competent en l’expressió
i comprensió dels missatges orals que s’inter
canvien amb utilització activa i efectiva de codis
i habilitats verbals i no verbals i de les regles
pròpies de l’intercanvi comunicatiu en diferents
situacions. S’aprèn a llegir i comprendre millor
els textos, i a escriure i reflexionar i revisar com
s’escriu, s’aprèn a pensar, a partir d’unes bones
interaccions orals. En això juguen un paper clau
les preguntes, les que realitza el professorat
i les que han d’aprendre a formular els nois i
les noies. En la llengua parlada per aprendre,
el paper central és per a qui aprèn i cal que
el professorat sàpiga orientar-los perquè l’ús
de les habilitats de la llengua parlada vagi
generant l’hàbit de fer reflexionar sobre com
es fan les coses.
En el desenvolupament d’aquesta compe
tència juga un paper essencial saber seleccio
nar i aplicar determinats propòsits o objectius a
les accions pròpies de la comunicació lingüís
tica (el diàleg, la lectura, l’escriptura, etc.). Per
aprendre a fer-ho, cal que en les diferents àrees
curriculars es generin situacions comunicatives
i projectes o tasques en la resolució dels quals
calgui emprar habilitats per a representar-se
mentalment, interpretar i comprendre la reali
tat, i organitzar i autorregular el coneixement
i l’acció dotant-los de coherència.
Aquesta competència comunicativa cal
que s’apliqui també en la cerca, selecció i
processament de la informació provinent de
tot tipus de mitjans, convencionals o digitals,
i de tota mena de suport; la comprensió i la
composició de missatges diferents amb inten
cions comunicatives o creatives diverses, i en
suports diversos, així com donar coherència
i cohesió al discurs i a les pròpies accions i
tasques, per resoldre les situacions pròpies
de cada àmbit curricular.
A més la competència comunicativa i
audiovisual inclou, evidentment, tant el llen
guatge verbal com l’ús adequat dels recursos
no verbals que afavoreixen la comunicació:
recursos visuals, gestuals, corporals... De
manera especial cal reflexionar sobre les re
presentacions gràfiques específiques de cada
construcció disciplinària.
Comprendre i saber comunicar són sa
bers pràctics que han de recolzar-se en el
coneixement i reflexió sobre el funcionament
del llenguatge i dels recursos comunicatius
específics de cada àrea curricular, i impliquen la
capacitat de prendre el llenguatge com objecte
d’observació i anàlisi. En aquesta línia pot ser
de gran ajut les precisions que sobre la compe
tència comunicativa es fan en el currículum de
les àrees de llengua, apartat en què totes les
àrees són competents i que en la de llengua
s’ha desenvolupat d’una manera més detallada
i precisa. Els continguts que apareixen en
aquests apartats del currículum, pròpiament,
s’han de tenir presents, amb les seves espe
cificitats, en tots i cadascun d’ells.
Aprendre a expressar i interpretar diferents
tipus de discursos adequats a la situació
comunicativa i en diferents contextos socials
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i culturals, implica el coneixement d’alguns
aspectes de la diversitat lingüística i cultural,
així com algunes de les estratègies necessàries
per a interactuar d’una manera adequada en
contextos plurals. Aquesta dimensió plurilingüe
i intercultural de la comunicació suposa poder
comunicar-se en diverses llengües amb distint
nivell de domini i formalització –especialment en
l’escriptura–, amb la qual cosa, s’afavoreix l’ac
cés a noves i més variades fonts d’informació,
comunicació i aprenentatge. El coneixement
d’altres llengües i cultures dóna, a més, una
major obertura cap a l’altre que és clau per
al desenvolupament d’una societat solidària i
que s’enriqueix amb les aportacions de tots
els seus ciutadans i ciutadanes.
La competència comunicativa també és
imprescindible per adoptar decisions i cohe
sionar els grups humans; acceptar i realitzar
crítiques constructives; posar-se en el lloc
d’altri de manera empàtica; respectar opinions
diferents a les pròpies amb sensibilitat i esperit
crític; desenvolupar l’autoestima i la confiança
en un mateix o mateixa; treballar en grup de
manera cooperativa. Comunicar-se i conversar
són accions que suposen habilitats per a es
tablir vincles i relacions constructives amb les
altres persones i amb l’entorn, i apropar-se a
noves cultures, que adquireixen consideració
i respecte en la mesura en què es coneixen.
Per això, la competència de comunicació lin
güística està present en la capacitat efectiva
de conviure i de resoldre conflictes.
En síntesi, el desenvolupament de la
competència lingüística i audiovisual suposa
el diferent domini de llengües, tant oralment
com per escrit, en múltiples suports i amb el
complement dels llenguatges audiovisuals en
varietat de contextos i finalitats, com a eina
per aprendre a aprendre.
Competència artística i cultural
La competència artística i cultural és un
complement necessari de la competència
comunicativa i com a tal, cabdal per al desen
volupament de la ciutadania, crítica i solidària,
de la nova societat del segle XXI. Aquesta
competència suposa conèixer, comprendre,
apreciar i valorar críticament diferents manifes
tacions culturals i artístiques, tradicionals o no,
utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i
considerar-les com a part del patrimoni dels
pobles. A més, és saber crear amb paraules,
amb el propi cos, amb tota mena de materials,
suports i eines tecnològiques, tant individu
alment com col·lectiva les representacions i
anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de
la persona per viure i conviure en societat.
Tot i que es pot relacionar especialment amb
àrees i de l’educació artística, d’alguns camps
de les ciències socials o la literatura, és una
competència interdisciplinària que cal tenir en
compte i desenvolupar en les activitats de totes
les àrees i en la vida del centre escolar.
Apreciar el fet cultural en general, i el fet
artístic en particular, porta implícit disposar
d’aquells coneixements, procediments i acti
tuds que permeten accedir a les seves diferents
manifestacions, així com capacitats cognitives,
perceptives i comunicatives, sensibilitat i sentit
estètic per a poder comprendre-les, valorar-les,
emocionar-se i gaudir-les.
Aquesta competència implica posar en joc
habilitats de pensament divergent i convergent,
ja que comporta elaborar idees i regular senti
ments propis i aliens; trobar fonts, formes i vies

de comprensió i expressió; planificar, avaluar i
ajustar els processos creatius necessaris per
aconseguir uns resultats, ja sigui en l’àmbit
personal com en l’acadèmic. Es tracta, per
tant, d’una competència que facilita tant
expressar-se i comunicar-se com percebre,
representar, comprendre i enriquir-se amb
diferents realitats i produccions del món de
l’art i de la cultura considerat en el sentit més
ampli del terme.
Requereix posar en funcionament la iniciati
va, la imaginació i la creativitat per expressar-se
mitjançant codis artístics i, en la mesura que
les activitats culturals i artístiques suposen en
moltes ocasions un treball col·lectiu, disposar,
d’habilitats de cooperació, i tenir consciència
de la importància de donar suport i apreciar
les iniciatives i contribucions d’altri en la con
secució del resultat final.
La competència creativa artística i cultural ha
de mobilitzar, també, el coneixement bàsic de
les principals tècniques, recursos i convencions
dels diferents llenguatges artístics, així com de
les obres i manifestacions més destacades del
patrimoni cultural, de manera especial el de la
cultura tradicional. A més, comporta identificar
la importància representativa, expressiva i co
municativa que els factors estètics han tingut
i tenen en la vida quotidiana de la persona i
de les societats.
Implica igualment una actitud d’estima de
la creativitat implícita en l’expressió d’idees,
experiències o sentiments a través de diferents
mitjans artístics, com la música, la literatura,
les arts visuals i escèniques, o de les diferents
formes que adquireixen les anomenades arts
tradicionals populars. Exigeix també valorar el
diàleg intercultural i la defensa de la llibertat
d’expressió en un marc de respecte i empatia
per les persones.
En síntesi, el conjunt de destreses que
configuren aquesta competència es refereix
a: l’ús d’aquells recursos de l’expressió i
representació que faciliten la realització de
les creacions individuals i socials; el conei
xement bàsic de les diverses manifestacions
culturals i artístiques i l’habilitat per apreciar
i gaudir amb l’art i d’altres manifestacions
culturals; l’aplicació d’habilitats de pensament
divergent i de treball col·laboratiu; una actitud
oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat
d’expressions artístiques i culturals; el desig
i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es
tètica i creadora; i, finalment un interès per
participar en la vida cultural i per contribuir a
la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant de la pròpia comunitat, com de les altres
comunitats i cultures, de manera especial
aquelles a les quals pertanyen persones de
l’entorn del centre educatiu.
Les competències metodològiques
Les competències metodològiques focalit
zen determinats aspectes que són comuns a
la competència comunicativa, fan referència
a desenvolupar mètodes de treball eficaços i
adequats a les situacions escolars i a l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació
per a la resolució de problemes que es plante
gin en diferents situacions i entorns. Es tracta,
en essència, de competències per convertir la
informació en coneixement eficaç per guiar les
accions, per tant, amb el raonament i l’esperit
crític, amb la capacitat d’organitzar-se en les
feines i també amb determinades actituds com
el sentit de la responsabilitat i la disciplina, la
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perseverança i el rigor en la realització dels
treballs. Amb això es potencia l’interès i el
plaer pel treball realitzat, cosa que posa les
bases per aconseguir l’objectiu d’aprendre a
aprendre al llarg de la vida.
Parlem de tres competències metodològi
ques: a) la del tractament de la informació i
competència digital; b) la matemàtica, que se
centra en aquest àmbit concret; i c) la compe
tència per aprendre a aprendre, que afavoreix
la capacitat de poder desenvolupar un apre
nentatge continuat al llarg de tota la vida.
Tractament de la informació i competència
digital
La competència en el tractament de la
informació incorpora diferents habilitats, que
van des de l’accés a la informació fins a la
seva transmissió, tot usant distints suports,
incloent-hi la utilització de les tecnologies
de la informació i la comunicació com ele
ment essencial per informar-se, aprendre i
comunicar-se. Per això és una competència
transversal que cal atendre i particularitzar en
cadascuna de les àrees curriculars. No hi ha
un tractament de la informació al marge dels
continguts específics de les àrees i, per contra,
el desenvolupament realitzat en una àrea pot
ser transferit a les altres, si el professorat fa
activitats explícites de transferència. També cal
tenir present que hi ha factors personals (estils
d’aprenentatge) i socioculturals que poden
determinar la manera d’accedir i processar la
informació i que, per tant, el professorat haurà
de ser sensible a la diversitat de maneres de fer
amb què es pot trobar. A més, la comunicació
d’aquesta diversitat pot donar pistes a altres
nois i noies de com procedir en el desenvolu
pament d’aquesta competència. No solament
cal respectar aquesta diversitat, sinó que pot
ser una eficaç eina d’aprenentatge.
Aquesta competència es desenvolupa en la
cerca, captació, selecció, registre i processa
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
Requereix el domini de llenguatges específics
bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i
sonor) i de les seves pautes de decodificació i
transferència, així com l’aplicació en distintes
situacions i contextos del coneixement dels
diferents tipus d’informació, les seves fonts,
possibilitats i localització, i dels llenguatges i
suports més freqüents en què sol expressar-se
aquest coneixement.
Transformar la informació en coneixement
exigeix el domini de les destreses relacionades
amb el raonament per organitzar-la, relacionarla, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i
deduccions de distint nivell de complexitat;
en definitiva, comprendre-la i integrar-la en
els esquemes previs de coneixement. Signifi
ca, així mateix, comunicar la informació i els
coneixements adquirits emprant, de manera
creativa, recursos expressius que incorporin,
no solament diferents llenguatges i tècniques
específiques, sinó també les possibilitats que
ofereixen les tecnologies de la informació i la
comunicació.
L’ús reflexiu i competent d’aquestes tec
nologies és clau en el desenvolupament de
totes les competències, però en l’àmbit del
tractament de la informació té una especial
rellevància ja que ajuda a extreure el màxim
rendiment a partir de la comprensió de la
naturalesa i manera d’operar dels sistemes
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tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis
tenen en el món personal i sociolaboral (tenir
una actitud crítica i reflexiva davant de la ide
ologia que transmeten i que condiciona la vida
individual i social). Aquesta competència, que
anomenem digital, també suposa emprar les
TIC com a eina en l’ús de models de proces
sos: matemàtics, físics, socials, econòmics o
artístics; processar i gestionar adequadament
informació abundant i complexa; resoldre
problemes reals; prendre decisions; treballar
en entorns col·laboratius ampliant els entorns
de comunicació, per participar en comunitats
d’aprenentatge formals i informals; i generar
produccions responsables i creatives.
El coneixement i domini d’habilitats tec
nològiques bàsiques permet incorporar amb
eficiència l’ús interactiu d’aquestes eines en
les pràctiques educatives i saber optimitzarles tot adaptant-les a propòsits col·lectius i
personals.
Per ser competent en aquest àmbit també
s’han de mobilitzar estratègies d’ús davant
els canvis de programari i maquinari que van
sorgint, així com fer ús habitual dels recursos
tecnològics disponibles per resoldre situacions
reals (d’aprenentatge, treball, oci...) de manera
eficient. En especial, cal tenir en compte que
els textos són no-líneals (hipertext), interactius
i en format multimèdia, la qual cosa exigeix
l’ús de diferents tipus de processos de com
prensió i de variades estratègies per al seu
ús en diferents contextos comunicatius, que
la mateixa tecnologia potencia.
En síntesi, el tractament de la informació i la
competència digital implica anar desenvolupant
metodologies de treball que afavoreixi que els
nois i les noies puguin esdevenir persones
autònomes, eficaces, responsables, crítiques i
reflexives en la selecció, tractament i utilització
de la informació i les seves fonts, en diferents
suports i tecnologies. També ha de potenciar
les actituds crítiques i reflexives en la valoració
de la informació disponible, contrastant-la quan
calgui, i respectar les normes de conducta
acordades socialment per regular l’ús de la
informació.
Competència matemàtica
La competència matemàtica és necessària
en la vida personal, escolar i social, ja que sovint
cal analitzar, interpretar i valorar informacions
de l’entorn i l’ús de les eines matemàtiques
pot ser un instrument eficaç. Aquesta com
petència adquireix realitat i sentit en la mesura
que els elements i raonaments matemàtics són
utilitzats per enfrontar-se a aquelles situacions
quotidianes, per tant, una competència que
caldrà tenir en compte en totes les àrees del
currículum i activitats d’aprenentatge.
La competència matemàtica implica l’ha
bilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els
números, les seves operacions bàsiques, els
símbols i les formes d’expressió i raonament
matemàtic, tant per produir i interpretar dis
tints tipus d’informació, com per ampliar el
coneixement sobre aspectes quantitatius i
espacials de la realitat, i per entendre i resoldre
problemes i situacions relacionats amb la vida
quotidiana i el coneixement científic i el món
laboral i social.
És a dir, la competència matemàtica im
plica el coneixement i maneig dels elements
matemàtics bàsics (distints tipus de números,
mesures, símbols, elements geomètrics, etc.)
en situacions reals o simulades de la vida quo

tidiana; elaborar la informació a través d’eines
matemàtiques (mapes, gràfics...) per poder-la
interpretar; posar en pràctica processos de
raonament que condueixin a la solució de pro
blemes o a l’obtenció de la informació. Aquests
processos permeten aplicar la informació a
una major varietat de situacions i contextos,
seguir cadenes argumentals identificant les
idees fonamentals, i estimar i jutjar la lògica i
validesa d’argumentacions i informacions.
Forma part de la competència matemàtica
l’habilitat per analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades
i argumentacions. Suposa, també, seguir
determinats processos de pensament (com
la inducció i la deducció, entre altres) i apli
car alguns algoritmes de càlcul o elements
de la lògica, fet que condueix a identificar la
validesa dels raonaments i valorar el grau de
certesa associat als resultats derivats dels
raonaments vàlids.
També implica una disposició favorable i
de progressiva seguretat i confiança vers la
informació i les situacions (problemes; incòg
nites, etc.) que contenen elements i suports
matemàtics, així com en la seva utilització
quan la situació ho aconsella, basades en el
respecte i el gust per la certesa i en la recerca
per mitjà del raonament.
L’assoliment d’aquesta competència s’acon
segueix en la mesura que els coneixements,
les habilitats i actituds matemàtics s’apliquen
de manera espontània a una amplia varietat
de situacions, provinents d’altres camps de
coneixement i de la vida quotidiana, la qual
cosa augmenta la possibilitat real de seguir
aprenent al llarg de la vida, tant en l’àmbit es
colar o acadèmic com fora d’aquest, i afavoreix
la participació efectiva en la vida social.
Competència d’aprendre a aprendre
Aprendre a aprendre implica disposar d’ha
bilitats per aconduir el propi aprenentatge i, per
tant, ésser capaç de continuar aprenent de
manera cada vegada més eficaç i autònoma
d’acord amb els propis objectius i necessitats.
És la competència metodològica que, d’alguna
manera, guia les accions i el desenvolupament
de totes les altres competències bàsiques.
Aquesta competència té dues dimensions
fonamentals. D’una banda, l’adquisició de la
consciència de les pròpies capacitats (intel·
lectuals; emocionals, físiques), del procés i les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les,
així com del que es pot fer amb ajuda d’al
tres persones o recursos. D’una altra banda,
disposar d’un sentiment de competència
personal, que redunda en el desenvolupament
de les actituds, la motivació, la confiança en
un mateix i el gust d’aprendre.
Per desenvolupar aquesta competència
cal ser conscient del que se sap i del que cal
aprendre, de com s’aprèn, i de com es gesti
onen i controlen de forma eficaç els processos
d’aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los
a satisfer objectius personals. També requereix
conèixer les pròpies potencialitats i carències,
traient profit de les primeres i tenint motivació
i voluntat per superar les segones des d’una
expectativa d’èxit, augmentant progressiva
ment la seguretat per afrontar nous reptes
d’aprenentatge.
Per això, comporta tenir consciència i regula
ció conscient d’aquelles capacitats que entren
en joc en l’aprenentatge: l’atenció, la concen
tració, la memòria, la comprensió i l’expressió
4384

lingüística, entre d’altres. També es planteja
l’ús de tècniques facilitadores d’aquest auto
control com les bases d’orientació, els plans
de treball, i obtenir-ne un rendiment màxim i
personalitzat amb l’ajut de diferents estratègies
i tècniques d’estudi, de treball cooperatiu i
per projectes, de resolució de problemes, de
planificació i organització d’activitats i temps
de forma efectiva.
Implica també fomentar el pensament cre
atiu, la curiositat de plantejar-se preguntes,
identificar i plantejar la diversitat de respos
tes possibles davant una mateixa situació
o problema utilitzant diverses estratègies i
metodologies que permetin afrontar la presa
de decisions, racionalment i crítica, amb la
informació disponible.
Inclou, a més, habilitats per obtenir informa
ció –tant individualment com en col·laboració– i,
molt especialment, per transformar-la en
coneixement propi, relacionant i integrant la
nova informació amb els coneixements previs
i amb la pròpia experiència personal i sabent
aplicar els nous coneixements i capacitats en
situacions semblants i contextos diversos.
Aquesta competència ajuda a plantejar-se
fites assolibles a curt, mitja i llarg termini i com
plir-les, elevant els objectius d’aprenentatge de
forma progressiva i realista. Alhora suposa el
control de l’assoliment d’aquestes fites, amb
la reformulació de les activitats per adequar
les seves accions a les fites preteses. Fa ne
cessària també la perseverança en l’estudi i
l’aprenentatge, des de la seva valoració com
un element que enriqueix la vida personal i
social i que és, per tant, mereixedor de l’esforç
que requereix. Comporta ser capaç d’auto
avaluar-se i autorregular-se, responsabilitat i
compromís personal, saber administrar l’esforç,
acceptar les errades i aprendre de i amb les
altres persones.
En síntesi, aprendre a aprendre implica la
consciència, gestió i control de les pròpies
capacitats i coneixements des d’un sentiment
de competència o eficàcia personal, i inclou
tant el pensament estratègic, com la capacitat
de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig
eficient d’un conjunt de recursos i tècniques
de treball intel·lectual, i tot això es desenvo
lupa per mitja d’experiències d’aprenentatge
conscients i gratificants, tant individuals com
col·lectives.
Competència personal
La competència personal està vinculada al
desenvolupament i a l’afirmació de la identitat
personal i es tradueix en afirmar els seus propis
valors i autonomia, però també en actituds
d’obertura, flexibilitat i de compromís vers les
altres persones. Aquest aprenentatge implica,
d’una banda, fer-se com cadascú desitja i,
de l’altra, usar la pròpia manera de ser per a
desenvolupar-se en les situacions que l’àmbit
escolar i la pròpia vida li plantegen, tot tenint
en compte les variacions que cal introduir per
potenciar la construcció de la identitat femenina
i de la masculina.
Implica, així mateix, el desenvolupament de
les competències emocionals, adreçades a un
mateix (com per exemple, el coneixement de
les pròpies emocions i les d’altri, la regulació
emocional i l’autoestima) i adreçades a les
altres persones (l’empatia, l’assertivitat, l’es
colta, el diàleg, l’animació de grups, la presa
de decisions i la resolució de conflictes, entre
d’altres).
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L’estructuració de la identitat és un procés
que comença prenent consciència del lloc
que ocupa en el seu àmbit familiar i integrant
els valors del seu entorn més proper. En
arribar a l’escola, cal que el nois i les noies,
tot reconeixent les seves eleccions, les seves
opinions i els seus propis valors, acceptin la
diferència i s’obrin a la diversitat. Cal treballar
l’autoconeixement, la construcció i acceptació
de la pròpia identitat, la regulació de les emo
cions, l’autoexigència, el pensament crític, i el
desenvolupament d’hàbits responsables.
Cada noia i noi ha de configurar de forma
conscient i autònoma la seva pròpia biografia,
d’acord amb les seves voluntats i amb tots
els referents culturals i històrics disponibles
del seu entorn.
Tots els àmbits d’aprenentatge contribueixen
a desenvolupar la identitat personal, social o
cultural de l’alumnat posant-lo en contacte
amb universos de coneixement variats, am
pliant els seus horitzons, mobilitzant les seves
facultats, incitant-lo a pronunciar-se sobre els
grans debats que animen la societat, perquè
així construeixi la seva identitat.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Aquesta competència, en l’àmbit de les
competències bàsiques, es refereix, d’una
banda, a l’adquisició de la consciència i aplica
ció d’un conjunt de valors i actituds personals
interrelacionades, com la responsabilitat, la
perseverança, el coneixement de si mateix
i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el
control emocional, la capacitat d’elegir, de
calcular riscos i d’afrontar els problemes, així
com la capacitat de demorar la necessitat
de satisfacció immediata, d’aprendre de les
errades i d’assumir riscos.
De l’altra banda, remet a la capacitat d’elegir
amb criteri propi, d’imaginar projectes, i de
portar endavant les accions necessàries per
desenvolupar les opcions i plans personals
–en el marc de projectes individuals o col·
lectius– responsabilitzant-se, tant en l’àmbit
personal, com en el social i laboral.
Suposa poder transformar les idees en
accions, és a dir, proposar-se objectius i
planificar i portar a terme projectes individu
als o col·lectius. Requereix, per tant, poder
reelaborar els plantejaments previs o elaborar
noves idees, buscar solucions i portar-les a la
pràctica. A més, analitzar possibilitats i limita
cions, conèixer les fases de desenvolupament
d’un projecte, planificar, prendre decisions,
actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se,
extreure’n conclusions i valorar les possibilitats
de millora.
Exigeix, per tot això, tenir una visió estra
tègica dels reptes i oportunitats que ajudi a
identificar i complir objectius i a mantenir la
motivació per aconseguir l’èxit en les tasques
escolars i els projectes personals.
A més, comporta una actitud positiva cap
els canvis, amb la necessària flexibilitat per
adaptar-s’hi críticament i constructiva.
A més, comporta una actitud positiva cap al
canvi i la innovació que pressuposa flexibilitat
de plantejaments, podent comprendre aquests
canvis com a oportunitats, adaptar-s’hi críti
cament i constructiva, afrontar els problemes
i trobar solucions en cada un dels projectes
vitals que s’emprenen.
En la mesura que l’autonomia i la iniciativa
personal involucra sovint altres persones,
aquesta competència obliga a disposar d’ha

bilitats socials per a relacionar-se, cooperar i
treballar en equip: posar-se en el lloc de l’altre,
valorar les idees d’altri, dialogar i negociar,
l’assertivitat per fer saber adequadament a les
altres persones les pròpies decisions, i treballar
de forma cooperativa i flexible.
Una altra dimensió important d’aquesta
competència, molt relacionada amb aques
ta vessant més social, està constituïda per
aquelles habilitats i actituds relacionades
amb el lideratge de projectes, que inclouen
la confiança en un mateix, l’empatia, l’esperit
de superació, les habilitats per al diàleg i la
cooperació, l’organització de temps i tasques,
la capacitat d’afirmar i defensar drets o l’as
sumpció de riscos.
En síntesi, l’autonomia i la iniciativa personal
impliquen ser capaç d’imaginar, emprendre,
desenvolupar i avaluar accions o projectes
individuals o col·lectius amb creativitat, confi
ança, responsabilitat i sentit crític.
Les competències específiques centrades en
conviure i habitar el món
Després de parlar de les competències
transversals es passa ara a un àmbit més
focalitzat: el d’aprendre a conviure i habitar
el món, fonamental per tal que els ciutadans
i ciutadanes esdevinguin membres actius en
una societat democràtica i participativa.
Aprendre a conviure implica tenir en compte
l’enriquiment que proporcionen les relacions
socials i, en especial, el diàleg intergeneraci
onal i valorar les aportacions, manifestacions
i produccions culturals en la seva diversitat i
pluralitat de gènere, temps i espai, com a part
del patrimoni cultural de la humanitat.
Aprendre a habitar el món requereix la
comprensió per part de l’alumnat de la realitat
que l’envolta, que es reconegui en la seva per
tinença al grup i la societat, que interactuï amb
l’entorn i es comprometi a la seva millora.
Els coneixements escolars han de permetre
al nen i la nena comprendre i interpretar el món
en què viu i facilitar-li la seva participació en la
construcció d’una societat més humana. L’edu
cació escolar ha de contemplar les situacions
problemàtiques que tot ciutadà i ciutadana ha
d’aprendre a administrar i solucionar en els
camps concrets de: l’educació científica i tec
nològica i l’educació per a la salut, per al medi
ambient i per al desenvolupament sostenible;
l’educació social i per a la ciutadania.
Si volem una major cohesió social, i una
actitud responsable i participativa de les noies
i els nois envers la comunitat escolar i l’àmbit
local cal, entre d’altres, la conscienciació de
la pertinença social i comunitària, el conei
xement dels valors en què es fonamenta la
societat democràtica i el dels drets humans, el
respecte per la diversitat, el desenvolupament
d’habilitats socials, el funcionament participatiu
de la institució escolar, el treball en equip,
l’ús del diàleg en la resolució de conflictes,
el plantejament crític dels hàbits de consum
i dels estils de vida i el desenvolupament de
projectes en comú.
Del que s’acaba de dir se’n dedueixen
dues competències molt estretament relacio
nades: la competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic i la competència
social i ciutadana.
Competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic
Aquesta competència mobilitza els sabers
escolars que li han de permetre comprendre
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la societat i el món en què es desenvolupa,
fa que l’alumnat superi la simple acumulació
d’informacions per interpretar i apropiar-se dels
coneixements sobre els fets i els processos,
per predir conseqüències i dirigir reflexivament
les accions per a la millora i preservació de
les condicions de vida pròpia, les de les altres
persones i les de la resta dels éssers vius. En
definitiva, actualitza el conjunt de competèn
cies per fer un ús responsable dels recursos
naturals, tenir cura del medi ambient, realitzar
un consum racional i responsable i protegir la
salut individual i col·lectiva com elements clau
de la qualitat de vida de les persones.
Per fer-ho, cal interpretar la realitat i aplicar
conceptes i principis propis dels diferents
camps del saber que donin sentit als fenòmens
quotidians, l’adequada percepció de l’espai
físic en el qual es desenvolupen les activitats
humanes i la vida en general, tant a escala
global com a escala local. Finalment, també cal
tenir en compte l’habilitat per a interactuar en
l’entorn més proper: moure’s en ell i resoldre
problemes en què intervinguin els objectes i
la seva posició.
El coneixement i la interacció amb el món
físic és una competència interdisciplinària en
tant que implica habilitats per desenvoluparse adequadament, amb autonomia i iniciativa
personal en àmbits de la vida i del coneixe
ment molt diversos (salut, activitat productiva,
consum, ciència, processos tecnològics, etc.)
i per interpretar el món, la qual cosa exigeix
l’aplicació, dels conceptes i principis bàsics
que permeten l’anàlisi dels fenòmens des dels
diferents camps de saber involucrats. També
duu implícit ser conscient de la influència que
té la presència de les persones en l’espai, el
seu assentament, les modificacions que in
trodueixen i els paisatges resultants, així com
la importància que tots els éssers humans es
beneficien del desenvolupament i que aquest
procuri la conservació dels recursos i la diver
sitat natural, i es mantingui la solidaritat global
i intergeneracional.
Aquesta competència, i partint del conei
xement del cos humà, de la naturalesa i de
la interacció dels homes i les dones amb
ella, permet argumentar racionalment les
conseqüències dels diferents modes de vida, i
adoptar una disposició a una vida física i mental
saludable en un entorn natural i social que
també ho sigui. Així mateix, suposa considerar
la doble dimensió –individual i col·lectiva– de
la salut, i mostrar actituds de responsabilitat
i respecte envers les altres persones i envers
un mateix.
També incorpora l’aplicació d’algunes noci
ons, conceptes científics i tècnics, i de teories
científiques bàsiques prèviament compreses,
com per exemple. identificar i plantejar proble
mes rellevants; realitzar observacions directes
i indirectes; plantejar i contrastar solucions
temptatives o hipòtesis; identificar el coneixe
ment disponible i comunicar conclusions.
Aquesta competència proporciona, a més,
destreses associades a la planificació i maneig
de solucions tècniques seguint criteris d’eco
nomia, eficàcia i sostenibilitat, per satisfer les
necessitats de la vida quotidiana i del món
laboral. Suposa així mateix demostrar esperit
crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi
dels missatges informatius i publicitaris, així
com uns hàbits de consum responsable en la
vida quotidiana. Implica també la diferenciació
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i valoració del coneixement científic al costat
d’altres formes de coneixement, i la utilització
de valors i criteris ètics associats a la ciència
i al desenvolupament tecnològic.
En definitiva, aquesta competència suposa
el desenvolupament i aplicació del pensament
cientificotècnic per interpretar la informació que
es rep i per predir i prendre decisions amb
iniciativa i autonomia en un món en què els
avenços que es van produint en els àmbits
científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una
influència decisiva en la vida de les persones,
la societat i el món natural. Implica també
la diferenciació i valoració del coneixement
científic en contrast amb d’altres formes de
coneixement, i la utilització de valors i criteris
ètics associats a la ciència i al desenvolupa
ment tecnològic.
En coherència amb tot el dit en els paràgrafs
anteriors, són parts d’aquesta competència
bàsica l’ús responsable dels recursos naturals,
la cura del medi ambient, el consum racional,
responsable, i la protecció i promoció de la
salut individual i col·lectiva com a elements
clau de la qualitat de vida de les persones i
de les societats.
Competència social i ciutadana
Aquesta competència fa possible compren
dre la realitat social en què es viu, cooperar,
conviure i exercir la ciutadania democràtica en
una societat plural, així com comprometre’s
a contribuir en la seva millora. Sí bé aquesta
competència manté vincles més estrets amb
les àrees de ciències socials i d’educació per
a la ciutadania, mobilitza recursos d’altres
àrees del currículum.
La competència social i ciutadana integra
coneixements, habilitats i actituds que per
meten participar, prendre decisions, triar com
comportar-se en determinades situacions i
responsabilitzar-se de les eleccions i decisions
adoptades. Pren com a referència un model
de persona que pugui ser un element actiu
en la construcció d’una societat democràtica,
solidària i tolerant, i compromès a contribuir
en la seva millora.
Globalment suposa utilitzar el coneixement
sobre l’evolució i organització de les societats
i sobre els trets i valors del sistema demo
cràtic, així com utilitzar el judici moral per a
triar i prendre decisions, i exercir activament
i responsablement els drets i deures de la
ciutadania.
Entre les habilitats que tenen relació amb
aquesta competència destaquen: conèixer-se
i valorar-se; saber comunicar-se en distints
contextos; expressar les pròpies idees i es
coltar les alienes; ser capaç de posar-se en
lloc d’altri; prendre decisions en els distints
nivells de la vida comunitària; valorar les
diferències i reconèixer la igualtat de drets
entre els diferents col·lectius, en particular,
entre homes i dones; practicar el diàleg i la
negociació per arribar a acords com a forma
de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit
individual com en el social.
La dimensió ètica de la competència social
i ciutadana suposa ser conscient dels valors
de l’entorn, avaluar-los i reconstruir-los afec
tivament i racional per crear progressivament
un sistema de valors propi i comportar-se en
coherència amb ells en afrontar una decisió o
un conflicte. Això suposa entendre que no tota
posició personal és ètica, si no està basada
en el respecte a principis o valors universals

com els que conté la Declaració dels Drets
Humans.
La vessant social d’aquesta competència
suposa utilitzar el coneixement sobre l’evolució
i organització de les societats i sobre els trets i
valors del sistema democràtic, així com utilitzar
el judici moral per elegir i prendre decisions i
exercir activament i responsable els drets i
deures de la ciutadania.
Afavoreix també la comprensió de la realitat
històrica i social del món, la seva evolució, els
seus assoliments i problemes. La comprensió
crítica de la realitat exigeix experiència, co
neixements i consciència de l’existència de
distintes perspectives en analitzar aquesta
realitat. Comporta recórrer a l’anàlisi multicausal
i sistèmic per jutjar els fets i problemes socials i
històrics, i per reflexionar sobre ells de manera
global i crítica, així com realitzar raonaments
crítics i lògicament vàlids sobre situacions
reals i dialogar per millorar col·lectivament la
comprensió de la realitat.
Significa alhora entendre els trets de les
societats actuals, la seva creixent pluralitat i
el seu caràcter evolutiu, a més de demostrar
interès i comprensió de l’aportació que les
diferents cultures han fet a l’evolució i progrés
de la humanitat, i disposar d’un sentiment
comú de pertinença a la societat on es viu. En
definitiva, mostrar un sentiment de ciutadania
global compatible amb la identitat local.
També formen part d’aquesta competèn
cia aquelles habilitats socials que permeten
saber que els conflictes de valors i interessos
intervenen en la convivència, resoldre’ls amb
actitud constructiva i prendre decisions amb
autonomia emprant, tant els coneixements
sobre la societat com una escala de valors
construïda per mitja de la reflexió crítica i el
diàleg en el marc dels patrons culturals bàsics
de cada regió, país o comunitat.
La vessant de ciutadania d’aquesta com
petència implica l’exercici de la ciutadania
activa i integradora que exigeix el coneixement
i comprensió dels valors en què s’assenten
els estats i societats democràtics, dels seus
fonaments, maneres d’organització i funciona
ment. Permet reflexionar críticament sobre els
conceptes de democràcia, llibertat, solidaritat,
corresponsabilitat, participació i ciutadania,
amb particular atenció als drets i deures re
coneguts en les declaracions internacionals,
en la Constitució espanyola i en l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, així com la seva
aplicació per part de diverses institucions, i
mostrar un comportament coherent amb els
valors democràtics, que a la vegada comporta
disposar d’habilitats com la presa de conscièn
cia dels propis pensaments, valors, sentiments
i accions, i llur control i autorregulació.
L’exercici de la ciutadania implica disposar
d’habilitats per participar activament i plena
en la vida cívica, significa construir, acceptar
i practicar normes de convivència d’acord
amb els valors democràtics, exercir els drets,
llibertats, responsabilitats i deures cívics, i
defensar també els drets d’altri.
En síntesi, aquesta competència suposa
comprendre la realitat social en què es viu,
afrontar la convivència i els conflictes emprant
el judici ètic basat en els valors i pràctiques
democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant
amb criteri propi, contribuint a la construcció de
la pau i la democràcia, i mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable davant el
compliment dels drets i obligacions cívics.
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Desenvolupament de les competències bà
siques
El desenvolupament competencial implica
la capacitat d’utilitzar els coneixements i
habilitats, de manera transversal i interactiva,
en contextos i situacions que requereixen la
intervenció de coneixements vinculats a dife
rents sabers, cosa que implica la comprensió,
la reflexió i el discerniment tenint en compte
la dimensió social de cada situació.
Per avançar en l’assoliment de les compe
tències bàsiques és fonamental emmarcar els
processos d’ensenyament i d’aprenentatge
entorn als quatre eixos següents:
Aprendre a ser i actuar de manera autò
noma.
Aprendre a pensar i comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
per tal que cadascú construeixi la seva pròpia
manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser
per a desenvolupar-se en les situacions que
l’àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen.
Treballar l’autoconeixement, la construcció i
l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació
de les emocions, l’autoexigència i el desen
volupament d’estratègies d’aprenentatge, del
pensament crític i d’hàbits responsables és
essencial per a aprendre a ser i actuar de
manera autònoma.
Aprendre a pensar i comunicar per tal
d’afavorir la comprensió significativa de les
informacions i la construcció de coneixements
cada vegada més complexos. Cercar i gesti
onar informació provinent de diferents fonts i
suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges
(verbal, escrit, visual, corporal, digital...) en
la comunicació d’informacions, sentiments i
coneixements, treballar de manera coopera
tiva i ser conscient dels propis aprenentatges
afavoreix la construcció del coneixement i el
desenvolupament del pensament propi.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per tal
de potenciar la utilització dels coneixements
de què es disposa per a interpretar la realitat,
establir diàlegs interactius sobre fets i situacions,
afavoreix la construcció de coneixements més
significatius i cada vegada més complexos, i
el compromís per a implicar-se en processos
de millora. Explorar, experimentar, formular
preguntes i verificar hipòtesis, planificar i
desenvolupar projectes, cercar alternatives
esdevenen elements clau en els processos de
formació de l’alumnat.
Aprendre a conviure i habitar el món per tal
que els nois i noies esdevinguin ciutadans i
ciutadanes actius en una societat democràtica i
participativa. La conscienciació per la pertinença
social i comunitària, el respecte per la diversitat,
el desenvolupament d’habilitats socials, el fun
cionament participatiu de la institució escolar, el
treball en equip, la gestió positiva dels conflictes,
el desenvolupament de projectes en comú,
afavoreixen la cohesió social i la formació de
persones compromeses i solidàries.
Annex 2
Àmbit de llengües
(Llengua catalana i literatura, Llengua caste
llana i literatura, Llengua estrangera)
L’objectiu central de l’educació és preparar
l’alumnat de Catalunya perquè sigui capaç de
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desenvolupar-se com a persona i, de comuni
car-se i així pugui afrontar els reptes de la so
cietat plural, multilingüe i multicultural del segle
XXI. Això significa educar les nenes i els nens
perquè desenvolupin aquelles competències
comunicatives i lingüístiques que facin pos
sible que tant personalment com socialment
sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn
i construir els fonaments de la ciutadania, del
coneixement del que és la condició humana,
de la comprensió d’altri.
Per aconseguir-ho, cal plantejar, en l’edu
cació primària, el desenvolupament integral i
harmònic dels aspectes intel·lectuals, afectius
i socials de la persona, entre els quals l’edu
cació lingüística i comunicativa ocupa un lloc
preferent. Per formar parlants plurilingües i
interculturals cal: l’assoliment de la compe
tència plena en català, la llengua pròpia de
Catalunya, i en castellà com a garantia que
l’escola proporciona als alumnes la com
petència que els cal per tenir les mateixes
oportunitats; també el respecte per la diversitat
lingüística i el desig d’aprendre altres llengües
i d’aprendre de totes les llengües i cultures; i
d’una manera totalment integrada l’assoliment
del domini de les competències comunicatives
audiovisuals i digitals necessàries per accedir
autònomament i crítica a les tecnologies de la
informació i comunicació i poder interpretar els
missatges audiovisuals que formen part de la
cultura dels infants i joves.
D’aquesta manera, l’alumnat esdevindrà
capaç de dur a terme les tasques de co
municació que li permetin expressar la seva
comprensió de la realitat, relacionar-se amb
persones de la seva edat i adultes de tot arreu,
integrar, comprendre, valorar i comunicar la
seva cultura i sentiments, amb la utilització
del llenguatge verbal, oral i escrit, i el no ver
bal, amb la possibilitat d’emprar els mitjans
audiovisuals i les tecnologies de la informació
i la comunicació.
El desenvolupament d’aquesta competència
no ha de ser un afer exclusiu de l’àrea de llen
gua. Atès que la llengua i la comunicació són la
base de la captació, elaboració i comunicació
del coneixement, totes les àrees esdevenen
també responsables del desenvolupament de
les capacitats comunicatives de l’alumnat. És a
dir, totes les àrees s’han de comprometre des
de la seva especificitat i des de les maneres
peculiars d’explicar el món en la construcció
de les competències de comunicació. L’àrea
lingüística se centra d’una manera específica
en la literatura, en el desenvolupament de la
competència del lector literari.
El tractament de les llengües
La finalitat de l’ensenyament de les llengües
és el progressiu domini de llengües, essencial
en la vivència de la cultura i l’obertura al món, i
un dels factors que contribueix més plenament
a la identitat social i personal. Per a les escoles
de Catalunya, la primera referència que cal
tenir en compte és la legislació, l’Estatut i la
Llei de política lingüística, que estableix que la
llengua pròpia de Catalunya és el català i que és
també la llengua normalment emprada com a
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. A
més el català és la llengua oficial de Catalunya.
També ho és el castellà, que és la llengua oficial
de l’Estat espanyol. El reconeixement d’haver
d’aprendre dues llengües, a més, és un privilegi
que obre les portes a desenvolupar-se en una
societat plural oberta a altres cultures.

Aquesta obertura es reforça, a més, si
considerem la nostra vinculació a Europa, per
mitjà del Marc europeu comú de referència per
a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació
de llengües, elaborat pel Consell d’Europa
que planteja com a fita aprendre una o dues
llengües estrangeres, en coherència amb
la competència plurilingüe i intercultural, “la
capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats
comunicatives i de prendre part en la interacció
intercultural que té una persona que domina,
en graus diversos, distintes llengües i posseeix
experiència de diverses cultures”. És evident
que així s’afavorirà la participació de l’alum
nat en la vida escolar, acadèmica, afectiva i
relacional, la transferència de coneixements
entre llengües, les actituds obertes i de res
pecte envers la diversitat lingüística pròxima
i llunyana, entesa com un dels patrimonis de
la humanitat. A més, aquest coneixement de
diverses llengües potencia el domini del català
i la valoració de la pròpia cultura.
Això vol dir que les nenes i els nens, en
acabar l’etapa: a) han de dominar el català,
llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge,
b) també han de dominar el castellà; c) han
de conèixer una o dues llengües estrangeres
per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços
de comunicar-se i accedir al coneixement en
un entorn plurilingüe i pluricultural; d) han de
comprendre missatges escrits bàsics i establir
relacions entre llengües romàniques; e) han de
tenir una actitud oberta, respectar les llengües
i cultures presents en l’entorn on viuen i in
teressar-s’hi, i també ho han de fer respecte
d’altres de més llunyanes, de les quals poden
aprendre i enriquir-se personalment, malgrat
no les aprenguin mai; i, finalment, f) han de
desenvolupar la competència audiovisual amb
la consciència de la importància de l’ús de les
tecnologies de la informació i comunicació i la
influència que els missatges audiovisuals i els
seus llenguatges tenen en els nous sistemes
de comunicació que configuren moltes de les
realitats d’aquest món plural i divers.
L’objectiu d’aconseguir parlants plurilingües
competents implica que cada escola, partint
d’una anàlisi sociolingüística rigorosa del cen
tre i del seu entorn, estableixi en el Projecte
lingüístic del centre, amb programes precisos
de gestió de les llengües per determinar com el
català, llengua vehicular de l’escola, s’articula,
d’una manera coherent, amb l’ensenyament
de les altres llengües tot establint acords per a
relacionar les diferents estratègies didàctiques.
En fer-ho, cal recordar que el català és una
llengua que l’escola ha de tractar amb espe
cial atenció, no només pel seu estatus oficial,
sinó també i sobretot pel desconeixement
que en té una part de l’alumnat pel que fa
als seus usos col·loquials i informals. L’escola
té, doncs, la missió de transmetre-la perquè
tota la població pugui emprar-la en qualsevol
situació comunicativa, fet que ha de garantir la
cohesió de tota la societat evitant així la seva
compartimentació en comunitats lingüístiques
separades. Alhora, l’escola ha de garantir que
el seu alumnat tingui també un domini ple del
castellà, oferint l’ensenyament d’aquelles for
mes d’ús menys conegudes pel seu alumnat.
També cal, respecte a les llengües estrangeres,
considerar la seva diferent presència social
per fer-ne un tractament diferenciat. Per a
un ensenyament adequat de les llengües, és
important el tractament integrat dels llenguat
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ges audiovisuals amb què es construeixen les
comunicacions.
El projecte lingüístic de centre pot ser també
un instrument de reflexió sobre el perill que
comporta, per al desenvolupament de compe
tències lingüístiques i per a la integració social
de les persones, la restricció del català als
espais vinculats al currículum escolar i la seva
desvinculació de les relacions interpersonals,
afectives, lúdiques, etc. En aquest sentit, el
professorat ha de ser conscient de la necessitat
del desenvolupament de les competències
comunicatives, lingüístiques i audiovisuals de
l’alumnat per a l’assoliment dels objectius
bàsic de totes les àrees. I per tant, cal que
s’impliqui en l’elaboració i aplicació del projecte
lingüístic del centre ja que proporciona les eines
fonamentals per a la formació de les nenes i
els nens de les nostres escoles.
Competències pròpies de l’àrea
La primera competència que cal considerar
és justament la més global i comú a totes les
àrees és la competència comunicativa, que
en totes les àrees esdevé la clau i que en la
lingüística articula els aprenentatges que s’han
de fer en totes les llengües. Aquesta compe
tència ha de ser atesa des de totes les àrees
curriculars i activitats educatives del centre
si es vol el seu desenvolupament coherent i
eficaç. Aquesta competència es concreta en la
competència oral, l’escrita i l’audiovisual.
La competència oral facilita, a través dels
intercanvis amb els altres, adults o no, elaborar
i expressar idees, opinions i sentiments, és a
dir, la construcció del propi pensament. Cal
considerar-la en totes les seves dimensions, la
de la interacció, la de l’escolta i la producció,
i la de la mediació, en gran grup o grups més
petits, atenent tant els aspectes verbals com
els no verbals i la possibilitat d’emprar diferents
mitjans o les tecnologies de la informació i la
comunicació. A més l’ús reflexiu de la parla
és l’eina més eficaç per al pilotatge dels apre
nentatges. L’alumnat ha d’assumir el paper
d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions
de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir
de forma competent en el seu entorn i a des
envolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una
societat democràtica i participativa.
Aquesta priorització de la llengua parlada és
de gran importància quan es tracta de l’ense
nyament d’una llengua nova per a l’alumnat.
En aquesta situació, l’ús de diferents recursos
didàctics, amb variats formats i suports i en
diferents contextos (festes, representacions,
projectes i activitats curriculars) ha de ser una
de les claus per a un aprenentatge eficaç.
També té una especial rellevància en
l’aprenentatge de les llengües estrangeres,
ja que el model lingüístic aportat per l’escola
és la font bàsica de coneixement i aprenen
tatge d’aquesta llengua. Els discursos orals
utilitzats a l’aula són al mateix temps vehicle
i objecte d’aprenentatge, per la qual cosa el
currículum ha d’atendre tant el coneixement
dels elements lingüístics i comunicatius com
la capacitat d’utilitzar-los en l’aprenentatge
de diferents continguts curriculars i en les
diferents situacions comunicatives; a més,
el seu treball en aquesta etapa ha de ser
el fonament del treball dels continguts de la
competència escrita.
La competència escrita s’ha de potenciar en
totes les seves dimensions, receptives (lectura)
i productives (escriptura), de comunicació i
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creació, i cal relacionar-la amb les interaccions
orals que afavoriran un aprenentatge cada
cop més conscient i eficaç. Els processos de
lectura i escriptura són complexos i diversos
segons quin sigui el tipus de text, el suport i
el contingut que s’hi vehicula, són processos
que s’aprenen en la lectura i escriptura de
textos a qualsevol àrea o activitat escolar. Cal
motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi
en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si
mateix o a si mateixa i a les altres persones, i
els fenòmens del món i la ciència i també que
és una font de descoberta i de plaer personal.
En això té molta importància la potenciació
d’institucions escolars com la biblioteca (me
diateca), la ràdio o plataformes d’Internet, com
a dinamitzadores de l’aprenentatge lector i
escriptor. A més, cal aplicar-la progressivament
a textos de nivells de complexitat cada vegada
més gran i de tipologia i funcionalitat diversa,
en diferents suports (paper, digital) i formats
(verbals, gràfics i imatge).
La competència audiovisual, cal atendre-la
en totes les seves dimensions receptives, pro
ductives i crítiques; de comunicació i de crea
ció, i amb una clara relació amb les interaccions
orals que afavoriran un accés més conscient i
eficaç a les informacions audiovisuals de tanta
importància per l’impacte tan global que han
aconseguit les tecnologies de la informació
i comunicació. Els processos de recepció i
creació són complexos i diversos segons el
tipus i format triat i el contingut que s’hi vehi
cula, són processos que s’aprenen en la seva
utilització en qualsevol àrea o activitat escolar.
Cal motivar la seva utilització per aprendre i
comprendre’ls com a globalitat, tot aplicant el
seu aprenentatge a missatges cada cop més
complexos i amb funcions més diversificades
i amb formats i suports més variats.
Una segona competència, d’acord amb la
finalitat de donar les eines perquè les nenes i
els nens puguin afrontar el reptes de la societat,
és la competència plurilingüe i intercultural que,
en essència, és actuar adequadament en un
món plural, multilingüe i multicultural. Aquests
continguts també tenen relació amb les altres
àrees curriculars, però en l’ensenyament de les
llengües tenen unes implicacions més especí
fiques. En concret, a més dels aprenentatges
específics de cada una de les llengües, caldrà
aprendre actituds i habilitats per afrontar altres
llengües, fins i tot desconegudes (conèixer i
valorar-les, saber gestionar el problemes de
les interaccions multilingües, respectar altres
maneres de veure el món...), en resum, estar
obert a l’altre.
Finalment, la competència literària, pròpia
ment específica de l’àrea, fa que les nenes i
els nens puguin comprendre millor el món que
els envolta, les altres persones i a si mateixos
a través de la lectura d’obres de qualitat i del
contacte amb tot tipus de construccions de
la cultura tradicional. L’accés guiat a aquestes
obres facilita el desenvolupament de l’hàbit
lector i escriptor, i fa que les nenes i els nens
descobreixin el plaer per la lectura, sàpiguen
identificar estètiques i recursos, i apreciïn textos
literaris de gèneres diversos (poètic, narratiu i
teatral), i també d’altres formes estètiques de
la cultura que ens envolta de tipus tradicional
com cançons, refranys, dites i frases fetes,
endevinalles, rodolins; o més actuals com
videoclips o ficcions audiovisuals. Amb tot
això les nenes i els nens van interioritzant els

senyals de la cultura que els aniran precisant
els criteris per ser més rigorosos en les seves
valoracions i gustos estètics, amb la qual
cosa, a més d’estimular la seva creativitat, es
desenvolupa el seu sentit crític.
Aportacions de l’àrea a les competències
bàsiques
El paper que juga la llengua i la comunicació
en els processos d’aprenentatge i el fet que la
base del seus ensenyaments se situï en l’ús
social de la llengua, fa que els aprenentatges
lingüístics i comunicatius que es produeixen
en qualsevol àrea, amb una bona coordinació
docent, es pugui aplicar a l’aprenentatge de les
altres i, alhora, afavoreixin la competència pluri
lingüe i intercultural de l’alumnat. Les activitats
de les àrees lingüístiques tenen, evidentment,
una importància remarcable en el desenvolu
pament de la competència comunicativa. Cal
però recordar que en ser una competència
transversal a totes les àrees, l’assoliment dels
objectius bàsics dependrà del tractament que
se’n faci a totes. El coneixement i vivència de
la cultura, i de manera especial la popular, en
totes les seves manifestacions té en la llengua
una de les seves bases i ha de ser a més una
porta oberta que potenciï el desenvolupament
de la competència artística, competència
que té en la dimensió literària un marc idoni
i transcendental.
Alhora les activitats relacionades amb
aquesta competència també afavoreixen la
millora de les competències metodològiques.
Els processos de la llengua escrita, en con
cret, són una de les claus en la competència
del tractament de la informació i l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació
per a l’elaboració de coneixement. La lectura
i l’escriptura d’informacions presentades en
diferents llengües i formats, fet facilitat amb
l’ús de les TIC, aporta una nova dimensió als
processos de tractament de la informació, la
diversitat de punts de vista i la manera de
presentar les informacions facilita la flexibilitat
mental necessària per a un aprenentatge crí
tic. A més, la verbalització i les interaccions
resulten claus en el desenvolupament de la
competència d’aprendre a aprendre, ja que
regulen i orienten la pròpia activitat amb pro
gressiva autonomia.
La llengua, precisament pel paper que juga
en el desenvolupament de les competències
metodològiques, ajuda a la comprensió dels
processos de les competències centrades
en conviure i habitar el món. D’una manera
molt especial, la competència plurilingüe i
intercultural contribueix al desenvolupament de
la competència social i ciutadana, entesa com
les habilitats i destreses per a la convivència,
el respecte i l’enteniment entre les persones.
Aprendre llengües és, abans que altra cosa,
aprendre a comunicar-se amb altres persones,
a prendre contacte amb distintes realitats i a
assumir la pròpia expressió com a modalitat
fonamental d’obertura als altres.
A més de reconèixer les llengües com
element cultural de primer ordre, la lectura,
comprensió i valoració de les obres literàries
contribueix d’una manera clau al desenvolupa
ment de la competència artística i cultural.
Estructura dels continguts
La presentació unitària del currículum es fa
per afavorir el desenvolupament de la compe
tència plurilingüe i intercultural. Així es facilita
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la necessària coordinació de les propostes
de totes les llengües ensenyades a l’aula, i la
priorització d’aquestes propostes derivades del
diferent estatus que té cada llengua i del domini
que en tenen les nenes i els nens.
La coordinació dels ensenyaments de les
diferents llengües caldrà completar-la respecte
als llenguatges audiovisuals que es treballen en
les diferents àrees curriculars. L’elaboració del
projecte lingüístic i comunicatiu del centre, en el
qual hi ha de participar tot el professorat, juga
un paper clau en la definició del currículum,
tant en el de les àrees lingüístiques com en
el de les altres.
Els continguts de les àrees lingüístiques
s’organitzen al voltant de les tres grans
competències, citades abans, amb la finalitat
d’atendre els diferents usos socials. Per això
el currículum presenta: la dimensió comunica
tiva, que inclou parlar i conversar; escoltar i
comprendre; llegir i comprendre; escriure; i els
coneixements del funcionament de la llengua
i el seu aprenentatge; la dimensió literària; i la
dimensió plurilingüe i intercultural.
La dimensió comunicativa és la base dels
aprenentatges de l’àrea, com ho és de tots
els aprenentatges escolars, per la qual cosa
els continguts que es presenten en aquesta
dimensió no són els específics de l’àrea lin
güística, sinó que caldrà atendre’ls en totes
les activitats curriculars, centrant les activitats
de l’àrea en el que té relació amb els apre
nentatges literaris. En aquest apartat, a més
dels continguts referits a la competència oral,
l’escrita i l’audiovisual apareixen els referits al
funcionament de la llengua i el seu aprenentat
ge, que en ser plantejats així es vol significar
que cal introduir-los i exercitar-los amb la funció
exclusiva de millorar la comunicació, defugint
el tractament gramaticalista de l’ensenyament
de les llengües.
La dimensió literària planteja els contin
guts específics de l’àrea, de manera que el
tractament dels continguts de la dimensió
comunicativa s’han de focalitzar per a l’asso
liment dels objectius d’aquesta dimensió. En
aquest apartat, cal posar atenció especial a la
cultura tradicional i les obres de referència de
la nostra cultura escrita que són adequades a
l’edat. Cal recordar que, malgrat que el nucli
el representen els processos de recepció, la
presència d’activitats d’escriptura és un bon
instrument per a l’educació literària.
Finalment, la dimensió plurilingüe i intercul
tural planteja continguts relacionats amb els
usos socials en contextos multilingües. Aquesta
dimensió s’ha de tenir en compte en totes les
accions docents, però en aquesta àrea cal fer
una aproximació més reflexiva i organitzada
per atendre totes les habilitats necessàries
per a la comunicació en contextos plurals.
Donada la peculiaritat d’aquests continguts
plurilingües, es presenten unitàriament en un
únic bloc al final de cada cicle i precedint als
criteris d’avaluació: serà funció de l’equip do
cent que, en el Projecte Lingüístic de Centre,
s’articulin els ensenyaments d’aquest àmbit en
els de les diferents llengües, àrees curriculars
i activitats escolars.
Estructures lingüístiques comunes
En relació directa amb la dimensió pluri
lingüe i intercultural, però tenint en compte
també la dimensió comunicativa, hi ha un
conjunt de continguts que són comuns a
totes les llengües ensenyades. No té sentit
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que cada llengua torni a plantejar-los des
de l’inici com si fossin específics, ben al
contrari, cal introduir-los més sistemàticament
i reflexivament en la llengua de l’escola per
ser aplicats en les altres, i facilitar, així, la
transferència necessària d’aprenentatges
entre llengües. Aquests continguts comuns
són més freqüents entre la llengua catalana,
la castellana, la francesa o qualsevol altra
romànica, però també n’hi ha, i força, que
es donen respecte a l’anglès, l’alemany o
altres llengües.
No és possible fer un llistat exhaustiu ni
exclusiu d’aquests continguts, caldrà però
considerar, entre d’altres, a més dels que
apareixen explícitament en la dimensió pluri
lingüe i intercultural, la majoria dels recursos
comunicatius, com són les estratègies lecto
res o la redacció de resums i esquemes; els
aspectes més globals com els tipus de text
o altres de més concrets com la puntuació o
la terminologia gramatical.
Cal que el professorat de llengües es posi
d’acord, en primer lloc, en quins són els as
pectes que es consideraran en aquest apartat;
també caldrà acord en com s’introdueix el
treball d’aquests continguts; qui ho fa, i com
es farà en les altres llengües, per explicitar
les diferències i assegurar la interiorització
dels recursos; i, com ja s’ha dit, afavorir la
transferència a noves situacions comunicati
ves. Aquest plantejament posa l’accent en el
desenvolupament de les competències i evita
les repeticions inútils que són sovint la marca
d’un ensenyament gramaticalista.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
Cada cop és més gran l’acord segons
el qual les llengües, totes les llengües i en
totes les seves dimensions, s’aprenen en l’ús
social i que les necessitats pragmàtiques de
comunicació són les que van orientant i afa
vorint l’assentament del codi. Per contra, s’ha
demostrat a bastament que no es pot garantir
l’aprenentatge ni amb l’ensenyament directe i
explícit de les formes i normes, ni quan es fa
component per component, com proposaven
els enfocaments gramaticals, ni si s’aïlla cada
llengua que s’aprèn.
Per tant, per ensenyar adequadament llen
gües i la comunicació cal dissenyar situacions
d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i
reflexiu de les estratègies lingüístiques i co
municatives porti a la solució dels problemes
que s’hi plantegen. Atesa la realitat social,
lingüística i cultural de la nostra societat, cal
un ensenyament integrat de les llengües, que
coordini els continguts que s’aprenen i les
metodologies en les diferents situacions d’aula,
a fi que les nenes i els nens avancin cap a
l’assoliment d’una competència plurilingüe i
intercultural.
Un aspecte que no es pot oblidar és que
una part important de l’èxit dels programes
d’immersió lingüística es relaciona amb la ma
nera de tractar la llengua familiar de l’alumnat.
Per això, cal tenir en compte la llengua de
l’alumnat, en especial la de l’alumnat immi
grat, tant a nivell simbòlic com en la pràctica
educativa, cosa que, a més, afavorirà que el
català esdevingui la llengua comuna i una eina
de cohesió social.
L’adquisició de la llengua catalana caldrà
atendre-la en la diversitat que planteja l’alumnat
i no es pot perdre de vista que, com a nova

llengua, és un procés llarg. Per afavorir-lo,
les propostes derivades de l’ensenyament
comunicatiu i de l’ensenyament integrat de
les llengües i els continguts curriculars són
d’una importància clau. Per aconseguir-ho, cal
mesures organitzatives que facilitin treballar els
continguts escolars de manera més transversal
i menys parcel·lada, que contemplin l’hetero
geneïtat real de les aules.
Cal atendre la diversitat de l’aula amb la
negociació permanent del que es fa i es diu
a l’aula. L’activitat dialògica, la conversa en
tre les nenes i els nens i entre l’alumnat i el
professorat ha d’impregnar totes les activitats
d’ensenyament i aprenentatge. Això comporta
una manera diferent d’actuar a l’aula i una or
ganització diferent de l’alumnat. Cal potenciar
espais de comunicació suficientment variats
per a fer possible la seva adequació a tots
els estils i característiques d’aprenentatge,
una escola per a tothom que afavoreixi que
cada alumne i alumna arribi a ser cada vegada
més autònom en el seu aprenentatge i, alhora,
aprengui a treballar cooperativament.
Es tracta d’ensenyar les llengües i la co
municació amb un enfocament comunicatiu,
que se centra en la construcció social dels
significats. La qual cosa vol dir que, per donar
sentit a tots els aprenentatges del currículum,
cal organitzar el centre educatiu com un espai
comunicatiu on la biblioteca, mediateca, del
centre, la revista de l’escola, la ràdio escolar
o altres elements facilitin l’intercanvi dintre de
l’escola i l’obertura del centre al seu entorn.
Un altre principi didàctic, relacionat amb
els enfocaments didàctics que s’acaben de
descriure, és l’educació en els valors i actituds
respecte de la llengua. En primer lloc, perquè
introduir l’obertura i sensibilitat envers la diver
sitat lingüística i cultural, present a l’aula o a
l’entorn o bé aportant experiències externes, és
una de les claus perquè es produeixi la neces
sària flexibilitat de pensament, perquè tothom
respecti i s’interessi pels altres. En segon lloc,
perquè cal que l’alumnat sigui conscient del
perill que la llengua i els diferents llenguatges
es puguin convertir en vehicles de transmissió
de valors negatius d’etnofòbia, de sexisme o
d’intolerància. A l’escola cal fer una aposta
seriosa per la lluita contra l’etnocentrisme i
totes les varietats d’intolerància.
Pel que fa als recursos TIC integrats en
el currículum de llengües, s’utilitzen per
organitzar, aplicar i presentar la informació
en diferents formats, per aprendre a llegir i
escriure de forma individual i col·lectiva, per
comunicar-se i publicar la informació per a una
audiència determinada, facilitant la quantitat i
qualitat dels documents produïts i fent que el
procés de lectura i escriptura esdevingui més
col·laboratiu, interactiu i social.
Les funcions del processador de text servei
xen per organitzar el text, per gestionar-lo, per
modificar-lo, corregir els errors i millorar-lo. El
correctors canvien el procés de revisió. Equi
vocar-se forma part de procés d’aprenentatge.
Les presentacions multimèdia donen suport a
l’expressió oral.
Cal tenir en compte que sorgeixen noves
escriptures –no-líneals (hipertext), interactives i
en format multimèdia–, amb signes ideogràfics
i amb ajudes per activar els coneixements i per
a la generació de textos. Tot això requereix
diferents tipus de processos de comprensió i di
ferents estratègies per al seu aprenentatge.
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En la cerca d’informació, es treballa amb
mitjans tecnològics per tal d’arribar a enten
dre, registrar, valorar, seleccionar, sintetitzar i
comunicar la informació.
Pel que fa a l’avaluació, cal abandonar la visió
de l’avaluació exclusivament sancionadora dels
resultats de l’alumnat per part del professorat,
i passar a concebre-la fonamentalment com
a activitat comunicativa que regula (i autore
gula) els processos d’aprenentatge i ús de la
llengua, a fi de potenciar el desenvolupament
de la competència plurilingüe i l’assoliment
de l’autonomia de l’aprenentatge. En aquesta
visió, l’avaluació forma part indestriable de
l’estructura de les tasques de l’ensenyament
i aprenentatge de llengües. Cal preveure els
dispositius d’avaluació com a activitat conjunta
(interactiva) amb l’alumnat, com a reflexió sobre
els processos i sobre els resultats de l’apre
nentatge lingüístic, tot precisant les pautes i
els criteris per a regular el procés, per a valorar
els esculls que es presenten, i per a introduir-hi
millores, o per a la necessària valoració del re
sultat final. L’ús dels diferents tipus d’avaluació
(autoavaluació, heteroavaluació, coavaluació,
individual, col·lectiva) i instruments (pautes
d’avaluació, qüestionaris, portafolis, dossiers)
asseguraran l’eficàcia educativa.
Per a aconseguir totes les virtualitats
d’aquesta avaluació, cal que l’alumnat sigui
conscient de tot el procés seguit, que sigui
capaç d’usar funcionalment la reflexió sobre
la llengua, revisant i reformulant les seves
produccions, i que aprengui a transferir el que
ha après en altres situacions. Amb aquesta
activitat cognitiva i metacognitiva el professorat,
mediador i assessor, o un grup d’alumnes
mitjançant el treball cooperatiu, poden donar
a l’alumnat el protagonisme i la responsabilitat
del seu aprenentatge ajudant-lo a valorar el
propi treball i a decidir com millorar-lo.
Atès, a més, que l’objectiu de l’ensenyament
de la llengua és aconseguir que les nenes i
els nens esdevinguin persones plurilingües, cal
canviar l’avaluació que podia tenir sentit en un
marc monolingüe; cal partir de la idea que hi
ha diferents graus de domini d’una llengua, i
que cal tenir altres capacitats, com el canvi
de llengües, desconegudes en una persona
monolingüe. En aquesta avaluació és molt
important que l’alumnat sigui conscient de la
seva situació plurilingüe i del fet que aquesta
pot canviar.
Finalment, tot el procés d’avaluació, i encara
més si es pensa en els passos finals del procés
i la certificació, és una tasca col·laborativa i
responsabilitat de tot l’equip de professorat.
La gestió d’aquests procediments, decisions i
implementacions, l’ha d’abordar conjuntament
tot l’equip, el qual haurà de decidir les mesu
res que caldrà organitzar, també en conjunt,
per a facilitar la millora de l’aprenentatge del
seu alumnat.
Objectius
Les àrees de Llengua catalana i literatura,
Llengua castellana i literatura i Llengües es
trangeres de l’educació primària tenen com a
objectiu el desenvolupament de les següents
capacitats:
1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural
de la nostra societat com a font de riquesa
personal i col·lectiva, prendre consciència de la
importància del domini de llengües en un món
cada cop més global i utilitzar amb progres
siva autonomia tots els mitjans al seu abast,
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incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per
comunicar-se, evitant els estereotips lingüís
tics que suposen judicis de valor i prejudicis
classistes, racistes o sexistes.
2. Desenvolupar la competència comuni
cativa oral i escrita en totes les llengües de
l’escola per comunicar-se amb els altres, per
aprendre, per expressar les opinions i con
cepcions personals, apropiar-se i transmetre
les riqueses culturals i satisfer les necessitats
individuals i socials.
3. Desenvolupar la competència en la llen
gua catalana com a vehicle de comunicació
parlada o escrita, per a la construcció dels
coneixements, per al desenvolupament per
sonal i l’expressió, i per a la seva participació
en les creacions culturals.
4. Desenvolupar la competència en llen
gua castellana de manera que sigui possible
que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi
normalment i correctament les dues llengües
oficials.
5. Expressar-se oralment, adequant les
formes i el contingut als diferents contextos
i situacions comunicatives, i mostrant una
actitud respectuosa i de col·laboració.
6. Comprendre i respondre en llengua es
trangera a les interaccions orals més habituals
de l’aula.
7. Comprendre discursos i explicacions
orals que es donen en l’àmbit escolar i en el
context social i cultural proper.
8. Comprendre els missatges orals en llen
gua estrangera sobre temes relacionats amb
els interessos dels alumnes, els dels altres i
el món que ens envolta.
9. Comprendre textos escrits que es do
nen en l’àmbit escolar i en el context social i
cultural proper.
10. Comprendre textos audiovisuals (pu
blicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans
de comunicació o de les tecnologies de la
informació i la comunicació, i fer-ne una lectura
crítica i creativa.
11. Utilitzar adequadament la biblioteca, els
mitjans de comunicació audiovisual i les tecno
logies de la informació per obtenir, interpretar i
valorar informacions i opinions diferents.
12. Utilitzar les llengües eficaçment en l’acti
vitat escolar, tant per buscar, recollir i processar
informació, com per escriure textos vinculats
a les diferents àrees del currículum.
13. Produir textos de diferent tipologia i amb
diferents suports, relacionats amb el context
social i cultural, amb adequació, coherència,
cohesió i correcció lingüística, adequada a
l’edat.
14. Reflexionar sobre la llengua i les nor
mes de l’ús lingüístic, a partir de situacions
de comunicació reflexiva, per escriure i parlar
de forma adequada, coherent i correcta, i per
comprendre textos orals i escrits.
15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i
enriquiment personal i apropar-se a obres de
la tradició literària.
16. Comprendre textos literaris de gèneres
diversos adequats quant a temàtica i com
plexitat i iniciar-se en els coneixements de
les convencions específiques del llenguatge
literari.
17. Manifestar una actitud receptiva, inte
ressada i de confiança en la pròpia capacitat
d’aprenentatge i d’ús de les llengües.
Continguts

cicle inicial

Llengua catalana i literatura
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Participació activa en interaccions amb el
grup o mestre en qualsevol situació comu
nicativa de l’aula, tant les referides a gestió,
organització, discussió dels problemes que
sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències
personals, com les derivades de situacions
d’ensenyament aprenentatge, amb respecte
per les normes que regeixen la interacció oral
(torns de paraula, to de veu, ritme).
Producció de textos orals memoritzats
(cançons, poemes, dramatitzacions) i de
producció pròpia (exposicions , explicacions)
adaptant l’entonació, el to de veu o el gest
a la situació comunicativa i amb la utilització
de la comunicació audiovisual sempre que
l’activitat ho requereixi.
Interès per expressar-se oralment amb bona
entonació i pronunciació.
Escoltar i comprendre
Comprensió de tot tipus de missatges orals
en diferents contextos i en qualsevol dels es
cenaris possibles: activitats d’aula, situacions
d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida
quotidiana.
Comprensió de relats audiovisuals com a
representació de la realitat, per tal de començar
a diferenciar el món real i la seva representació
audiovisual.
Comprensió de textos orals de diferents
tipus, formats i mitjans, per obtenir informació
i per aprendre.
Interès i respecte per les intervencions
dels altres.
Llegir i comprendre
Comprensió de les informacions més habitu
als de classe, de la vida quotidiana i dels textos
vinculats a continguts curriculars en qualsevol
dels formats possibles i de forma conjunta a
partir del text, imatges o esquemes.
Utilització d’estratègies afavoridores del
procés de comprensió lectora abans, durant i
després de la lectura (planificació, anticipació,
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).
Ús d’estratègies lectores adequades en la
lectura individual silenciosa o en veu alta amb
el professorat.
Ús d’estratègies de comprensió i interpreta
ció crítica dels missatges audiovisuals adreçats
a les nenes i nens de la seva edat (publicitat
de joguines, i de productes d’alimentació,
entre altres).
Interès pels textos escrits i audiovisuals com
a font d’informació i d’aprenentatge i com a
mitjà de comunicació.
Interès i curiositat per mirar o llegir contes
o llibres de coneixements, però també per
llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia
d’internet o qualsevol altre text.
Participació en activitats de lectura col·
lectiva.
Escriure
Composició de textos escrits, que poden
tenir el suport d’imatges o esquemes, realitzats
en diferents situacions: a) situacions quotidia
nes de l’aula i l’escola; b) experiències perso
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nals i produccions en l’àmbit creatiu (contes,
poemes, vivències); c) textos de treball produïts
en qualsevol de les àrees curriculars.
Iniciació en els mecanismes que fan possible
el llenguatge audiovisual i en la seva funció
expressiva.
Ús de programari informàtic per escriure
textos curts, especialment de tractaments de
textos, d’edició gràfica i de presentacions.
Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura
de textos: pensar, escriure i revisar.
Interès per la bona presentació dels textos
escrits i per aplicar-hi els coneixements orto
gràfics treballats a classe.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació de les diferències entre llengua
oral i escrita, a partir del seu ús en situacions
comunicatives reals o simulades.
Coneixement i ús de l’ortografia de base,
que comporta: separar bé les paraules, no
alterar l’ordre dels mots en una frase, fer
correspondre una grafia a cada so (no se’n
deixa, no n’hi posa de més, no altera l’ordre);
fer correspondre un so a una de les grafies
possibles que fan aquell so (“gersei” seria
acceptable).
Escriptura de paraules d’ús habitual a la
classe, en els aprenentatges i en els seus
textos (ahir, avui, notícies, hi havia, carrer, dies
de la setmana).
Introducció a normes ortogràfiques més
senzilles i de més ús, i als signes de puntua
ció més bàsics (punt final, coma, interrogant,
admiració).
Introducció a la terminologia gramatical:
nom, verb, oració, masculí, femení, article,
singular, plural.
Discriminació fonètica de síl·labes i accents
en les paraules.
Observació del funcionament de la llengua:
sinònims i antònims, derivació, composició,
sentit figurat (quan forma part d’una manera
de parlar pròxima).
Consciència de la transferència dels conei
xements d’una llengua a les altres llengües
que està aprenent.
Valoració del progrés del dia a dia en escrip
tura. Opinió ajustada de les seves capacitats,
sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se.
Dimensió literària
Interès i participació activa en les activitats
orientades al foment del gust per la lectura:
lectura guiada; ús de l’audició, lectura i memo
rització de textos, poemes, cançons, refranys
dites; ús biblioteca d’aula i d’escola i revistes
escolars; ús de gravacions, i de mitjans audi
ovisuals, dramatitzacions, entre altres.
Participació en activitats literàries de l’escola
i de l’entorn proper.
Comprensió a partir d’audicions i comentaris
posteriors conjunts de literatura de tradició
oral de tot tipus (rondalles, contes, cançons,
dites).
Comprensió dels elements fonamentals
d’un relat audiovisual (personatges, espais,
accions).
Comprensió i aprofundiment en el sentit
del text, a partir de lectures conjuntes guia
des, pràctica d’algunes estratègies lectores, i
interpretació del llenguatge literari: derivació,
composició, sentit figurat, interpretació de
locucions, frases fetes o refranys; i desco
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briment del ritme i la rima, si es tracta de
poesia o cançó.
Ús d’estratègies lectores apreses en altres
situacions, en la lectura individual silenciosa o en
veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, anti
cipació, deducció del significat d’un mot, relació
amb els seus coneixements, entre altres.
Lectura en veu alta tot fent atenció a la
pronunciació, al to de veu, a l’entonació perquè
tots ho entenguin, i adequant l’entonació i el
ritme a cada tipus de text.
Escriptura de textos narratius i de caràcter
poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys,
rodolins), basant-se en models observats i ana
litzats, aprofitant les emocions que provoquen
les imatges i altres missatges audiovisuals.
Coneixement de la biblioteca de centre
per adquirir autonomia per a la utilització dels
seus recursos.
Interès per l’elecció de temes i textos i per
la comunicació de preferències personals.
Continguts comuns amb altres àrees
Interacció, comprensió i expressió de mis
satges orals, escrits i audiovisuals vinculats a
continguts d’altres àrees.
Producció de cançons amb entonació, to
de veu i gest adequats a la situació comu
nicativa.
Llengua castellana i literatura
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Participació activa en interaccions amb el
grup o mestre en qualsevol situació comuni
cativa de l’aula, respectant les normes que
regeixen la interacció.
Producció de missatges orals: breus
exposicions a classe, aprenent a adaptar
l’entonació, el to de veu, el gest a la situació
comunicativa, i amb l’ajut de la comunicació
audiovisual sempre que es requereixi per
facilitar el discurs oral.
Escoltar i comprendre
Comprensió de missatges orals (instrucci
ons, explicacions, narracions) del mestre/a o
dels companys/es a l’aula.
Comprensió de relats audiovisuals com a
representació de la realitat, per tal de començar
a diferenciar el món real i la seva representació
audiovisual.
Comprensió de textos orals de diferents mit
jans (comunicació, ràdio, televisió, videojocs)
per obtenir informació i per aprendre.
Interès i respecte per les intervencions
dels altres.
Llegir i comprendre
Comprensió de les informacions més habitu
als de classe, de la vida quotidiana i dels textos
vinculats a continguts curriculars en qualsevol
dels formats possibles i a partir del text, imatges
o esquemes que els componen.
Utilització d’estratègies afavoridores del
procés de comprensió lectora en la lectura indi
vidual silenciosa, amb el mestre o col·lectiva.
Interès pels textos escrits i audiovisuals
com a font d’informació i d’aprenentatge i
com a mitjà de comunicació d’aprenentatges
i d’experiències.
Interès i curiositat per mirar o llegir contes
o llibres de coneixements, però també per
llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia
d’Internet o qualsevol altre text.

Escriure
Composició de textos escrits senzills produ
ïts en diferents situacions: a) reescriptura d’ex
plicacions breus; b) experiències personals; c)
composicions a partir d’imatges.
Interès per la bona presentació dels textos
escrits i per aplicar-hi els coneixements orto
gràfics treballats a classe.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació de les diferències d’ús de la
llengua oral i la llengua escrita a partir dels
textos escrits utilitzats a l’aula.
Ús dels aprenentatges ortogràfics a partir
del realitzat en català: separar paraules; no
alterar l’ordre dels mots d’una frase; fer cor
respondre una grafia a cada so o dues en el
cas dels dígrafs: qu, gu, rr; identificació de
les semblances i diferències entre els sons
castellans i els catalans i les seves grafies:
c/z. j/g, ix, ç, ch, ñ...
Escriptura de paraules d’ús habitual a la
classe en els aprenentatges i en els seus textos
(perro, calle, hoy, ayer, había).
Introducció de normes ortogràfiques sen
zilles.
Ús dels signes de puntuació que s’estan
aprenent en català.
Ús de la nomenclatura gramatical que s’està
aprenent en català.
Coneixement de vocabulari específic dels
temes que es tracten a l’aula i dels seus
derivats, sinònims i antònims.
Dimensió literària
Interès i participació activa en les activitats
orientades al foment del gust per la lectura:
lectura guiada de contes; ús de la biblioteca
d’aula i d’escola; audició de contes, lectura i
memorització de textos, poemes, cançons,
refranys i dites.
Comprensió i aprofundiment en el sentit del
text, pràctica d’algunes estratègies lectores, i
interpretació del llenguatge literari.
Comprensió de contes llegits individualment
o en grup.
Dramatització de contes i altres textos
literaris adequats a l’edat i als interessos dels
infants.
Comprensió i ús de locucions, refranys, dites
i frases fetes de la llengua castellana.
Comprensió, memorització i recitació de
poemes amb ritme, pronunciació i entonació
adequades.
Escriptura de contes breus i altres textos
basant-se en models observats i analitzats
i aprofitant les emocions que provoquen les
imatges i altres missatges audiovisuals.
Primera llengua estrangera
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Producció de textos breus orals memorit
zats com cançons, poemes, rimes, amb la
utilització d’imatges sempre que l’activitat ho
requereixi, adaptant l’entonació, el to de veu
o el gest al contingut.
Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges
relacionats a les situacions comunicatives
habituals de l’aula.
Participació activa en activitats de drama
titzacions, explicació de contes dialogats i
representacions conjuntes, com recitacions de
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poemes o cançons, mostrant respecte per les
produccions dels altres.
Escoltar i comprendre
Comprensió d’instruccions simples de treball
i d’actuació a l’aula.
Comprensió de missatges quotidians
d’intercanvi social –saludar, acomiadar-se,
presentar-se–; i missatges d’ús habitual a
l’aula: la data, el temps, assistència, localit
zació d’objectes.
Reconeixement i identificació de mots i
textos breus acompanyats de suport visual
i/o audiovisual.
Comprensió global d’un text d’estructura
repetitiva, amb un contingut fàcil d’entendre
i de predir amb ajut d’elements gestuals i
icònics.
Comprensió específica del lèxic bàsic per
entendre el contingut de narracions, des
cripcions i situacions, amb ajut d’elements
gestuals i icònics.
Interès i respecte per les intervencions orals
dels altres.
Llegir i comprendre
Reconeixement i identificació de mots i
textos breus acompanyats de suport visual
o audiovisual.
Comprensió de mots i frases senzilles
conegudes i treballades àmpliament en els
contextos orals de l’aula.
Ús d’estratègies de lectura: ús del context
visual i verbal i dels coneixements previs sobre
el tema o la situació.
Interès i curiositat per mirar i “llegir” contes
o llibres (en diferents suports) escrits en la
llengua estrangera.
Escriure
Escriptura de mots i missatges breus a
partir de produccions orals relacionades amb
les vivències, les experiències i les activitats
a l’aula.
Producció de missatges breus seguint un
model treballat i fàcilment identificable en la
llengua d’aprenentatge.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació de la importància dels aspectes
fonètics, de ritme, accentuació i entonació de la
llengua estrangera i del seu ús per a la millora
de la comprensió i producció orals.
Reconeixement i ús de mots i estructures
senzills propis de la llengua estrangera.
Observació de les diferències entre la llengua
oral i l’escrita.
Observació de la relació entre el so i la
seva grafia.
Dimensió plurilingüe i intercultural
Llengua catalana i literatura, llengua , castellana
i literatura i primera llengua estrangera
Valoració de la pròpia llengua, de les que
es parlen a l’escola i a l’entorn, i de les
de tot el món perquè totes serveixen per
comunicar-se i per aprendre i aproximar-se
a d’altres cultures.
Interès per conèixer altres llengües i com
parar-les per observar semblances i diferèn
cies.
Valoració de la necessitat de conèixer
llengües estrangeres per poder comunicar-se
amb més gent.
Reconeixement de la pròpia identitat lin

Full de disposicions i actes administratius

güística i cultural i la de la resta de la classe
a través de la biografia lingüística.
Actitud receptiva cap a persones que parlen
una altra llengua i tenen una cultura diferent
a la pròpia.
Actitud crítica davant estereotips lingüístics
i audiovisuals –especialment els presents als
mitjans de comunicació– que reflecteixen pre
judicis racistes, classistes o sexistes.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb les diferències.
Coneixement de la diversitat de llengües que
s’ensenyen a l’escola, i consciència que al món
hi ha llengües molt diverses i que s’escriuen
amb grafies diferents.
Sensibilitat per a les diferències i les sem
blances entre llengües diferents i interès per
comparar-les.
Recerca, percepció i anàlisi de la realitat
multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn
de l’alumnat (a partir de persones conegu
des, anuncis, cançons, pel·lícules, videojocs,
objectes, documents, rètols d’establiments),
identificant semblances i diferències.
Semblances i diferències entre les llengües
ensenyades a l’escola, o de la família romànica,
a partir de contes, cançons o documents tre
ballats en l’ensenyament de les llengües.
Interès per escoltar cançons, contes i altres
produccions tradicionals o actuals en llengua
estrangera o altres llengües de l’entorn no co
negudes i interès per percebre-hi semblances
i diferències.
Ús d’elements verbals i no verbals per a
comunicar-se en situacions multilingües.
Reconeixement i aprenentatge de formes
bàsiques de relació social en llengua estrangera
i altres llengües i cultures properes.
Participació en les diferents activitats cultu
rals i lingüístiques del centre en què s’utilitza
la llengua estrangera.
Actitud positiva d’interès i de confiança
davant de l’aprenentatge de llengües estran
geres i motivació per a conèixer altres llengües
i cultures.
Criteris d’avaluació
Llengua catalana i literatura
Participar de forma adequada en les situ
acions comunicatives habituals en el context
escolar i social, respectant les normes d’inte
racció oral i mostrar interès i respecte quan
parlen els altres.
Comprendre tot tipus de missatges orals que
es produeixen en activitats d’aula, situacions
d’aprenentatge i vida quotidiana, i també
els que provenen de mitjans audiovisuals i
informàtics.
Realitzar exposicions orals de textos me
moritzats o de producció pròpia referits a
coneixements, vivències o fets, adaptant el to
de veu o el gest a la situació comunicativa, i
amb utilització d’imatges o audiovisuals, si la
situació ho requereix.
Comprendre i extreure informacions relle
vants de textos escrits i audiovisuals adequats
a l’edat i presentats en diferents suports.
Aplicar a les lectures individuals algunes
estratègies treballades col·lectivament, co
mençant per les més senzilles, com mirar les
imatges i llegir el títol per fer hipòtesis.
Escriure textos de diferents tipologies i que
responguin a diferents situacions (notícies,
experiències, descripcions, textos imagina
tius, entre altres) a partir de models o de

creació pròpia, escrits a mà o amb eines
informàtiques.
Saber utilitzar algun recurs propi del llen
guatge poètic per explicar sentiments, emo
cions, estats d’ànim: sentit figurat, sinònims,
comparacions, entre altres.
Haver mecanitzat que abans d’escriure s’ha
de pensar i, un cop escrit, s’ha de revisar.
Aplicar-ho a tot tipus de textos.
Mostrar coneixement de l’ortografia de base
i de les normes ortogràfiques més bàsiques en
algunes o en la majoria de les produccions.
Ser capaç d’observar el funcionament de la
llengua: canvis d’ordre dels elements, formació
de paraules, formes literàries, analogia, entre
altres.
Interès per aplicar els coneixements apre
sos a la lectura i a l’escriptura i per la bona
presentació dels treballs.
Mostrar interès per la lectura en general i
pels textos tradicionals i de literatura adequats
a l’edat.
Escriure textos narratius de caràcter poè
tic (contes, poemes, endevinalles, refranys,
rodolins) basant-se en models observats i
analitzats.
Conèixer el funcionament bàsic de la bibli
oteca de centre.
Comprendre que la llengua és un instrument
de comunicació, per aprendre i apropar-se a
altres cultures, que hi ha diversitat de llengües
i mostrar respecte per totes.
Percebre algunes característiques de les
semblances entre les llengües que hi ha a
l’aula o a l’entorn més proper.
Tenir una actitud crítica cap a tota mena
d’estereotips que reflecteixen prejudicis racis
tes, classistes o sexistes.

Percebre algunes característiques de les
semblances entre les llengües que hi ha a
l’aula o a l’entorn més proper.
Tenir una actitud crítica cap a estereotips
lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes,
classistes o sexistes.

Llengua castellana i literatura
Participar adequadament en interaccions a
classe amb les nenes i nens i els mestres en
diferents situacions comunicatives.
Respectar les normes d’interacció oral i
mostrar interès i respecte quan parlen els
altres.
Comprendre i extreure informació rellevant
de produccions adequades a l’edat, i de
diferents suports utilitzats a l’aula.
Realitzar breus exposicions orals sobre
coneixements, vivències o fets.
Comprendre informacions rellevants de mis
satges escrits breus i mostrar comprensió per
mitjà d’explicacions orals o altres representacions
que s’hagin treballat a classe: contestar pregun
tes, completar un text, escollir un dibuix.
Escriure missatges relacionats amb temes
d’aprenentatge i experiències pròpies. Redac
tar amb claredat i ortografia adequada als seus
aprenentatges.
Mostrar coneixement en la correspondència
so grafia i tenir assolida l’ortografia de base
i algunes regles bàsiques d’ortografia en els
escrits fets a l’aula.
Saber aplicar els coneixements apresos a
llengua catalana.
Valorar l’actitud i l’atenció quan s’explica
o es llegeix un conte, un poema, una cançó.
Mostrar interès i llegir contes adequats a la
seva competència lectora.
Ser capaç d’escriure textos curts amb
intenció literària.
Comprendre que la llengua és un instrument
de comunicació, per aprendre i apropar-se a
altres cultures, que hi ha diversitat de llengües
i mostrar respecte per totes.

cicle mitjà
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Primera llengua estrangera
Captar el missatge global de les producci
ons orals amb suport visual i no visual més
treballades a l’aula.
Captar informació rellevant d’un missatge
oral.
Entendre i participar activament de les
interaccions orals treballades.
Reconèixer mots i expressions orals en la
seva forma escrita i usar-les oralment.
Reproduir textos orals tenint en compte
l’entonació, el ritme, i l’entonació segons el
model ofert.
Escriure paraules, expressions conegudes
i frases a partir de models i amb una finalitat
específica.
Comprendre que la llengua és un instrument
de comunicació, per aprendre i apropar-se a
altres cultures, que hi ha diversitat de llengües
i mostrar respecte per totes.
Percebre algunes característiques de les
semblances entre les llengües que hi ha a
l’aula o a l’entorn més proper.
Mostrar interès i valorar la utilització d’una
llengua estrangera per a la comunicació dins
de l’aula i en les activitats d’ensenyamentaprenentatge que es creïn dins de l’aula.
Tenir una actitud crítica cap a estereotips
lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes,
classistes o sexistes.

Llengua catalana i literatura
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Participació activa i col·laborativa en inte
racció amb el grup o mestre en qualsevol
situació comunicativa de l’aula i l’escola, tant
les referides a gestió, organització, discussió
dels problemes que sorgeixen en el dia a
dia, explicació de vivències personals, com
les derivades de situacions d’ensenyamentaprenentatge, respectant per les normes que
regeixen la interacció oral (torns de paraula,
to de veu, ritme).
Exposició de temes de manera ordenada i
comprensible. Participació activa en els diàlegs
o debats, aportant i defensant idees pròpies i
defensant o contradient, si cal, les dels altres
amb arguments raonats.
Producció de textos orals i audiovisuals
(descripcions, explicacions, justificacions,
presentacions de temes), amb preparació
prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu,
gesticulació, suports visuals).
Exposicions a partir d’un guió, esquema o
imatge, amb la possibilitat de fer-ho davant
d’una càmera de vídeo.
Expressió d’emocions i sentiments utilitzant
recursos verbals i no verbals adequats, amb
la possibilitat de fer-ho davant d’una càmera
de vídeo.
Adequació del llenguatge i els elements no
verbals a la situació comunicativa.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i que
respecti les diferències de gènere.
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Escoltar i comprendre
Identificació i comprensió de tot tipus de
missatges orals en diferents contextos i en
qualsevol dels escenaris possibles: activitats
d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol
àrea, i en la vida quotidiana.
Comprensió de textos orals de diferents mit
jans de comunicació audiovisual i informàtics
per obtenir-ne informació i per aprendre, i valo
ració guiada de la informació que aporten.
Reelaboració i explicació de manera sintètica
d’exposicions que fa alguna persona o bé
que s’han escoltat o mirat a través d’algun
mitjà audiovisual, informàtic o dels mitjans de
comunicació.
Interès, respecte i audició reflexiva davant
les intervencions dels altres.
Llegir i comprendre
Comprensió de les informacions escrites
més habituals de classe, de la vida quotidiana
i dels textos vinculats a continguts curriculars
en qualsevol dels formats possibles i de forma
conjunta a partir del text, imatges o esquemes
que el componen.
Utilització d’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’autocorrec
ció a partir del sentit global, identificació dels
signes de tot tipus que formen part del text).
Lectura, comprensió i anàlisi guiada d’in
formacions i relats procedents de documents
audiovisuals i de mitjans de comunicació
Saber contestar preguntes a partir del text la
resposta de les quals comporta reelaboració,
relació amb els coneixements de cadascú o
elaboració d’inferències.
Ús d’estratègies lectores adequades en la
lectura individual silenciosa o en veu alta amb
el professorat.
Interès i curiositat per mirar o llegir contes o
llibres de coneixements, però també per llegir
qualsevol text que es té a l’abast: un rètol, un
avís, un títol d’un llibre, una notícia de diari,
una informació d’Internet, entre altres.
Coneixement del funcionament més bàsic
d’una biblioteca.
Iniciació a cerques d’informació a Internet,
utilització de l’hipertext i dels enllaços.
Interès pels textos escrits com a font d’in
formació i d’aprenentatge i com a mitjà de
comunicació, d’aprenentatges i experiències.
Sentit crític davant produccions audiovisuals:
publicitat, informatius, relats de ficció.
Escriure
Escriptura de textos escrits o audiovisuals
senzills produïts en diferents situacions: per
narrar, descriure, explicar fets o fenòmens, per
fer coses com receptes, entre altres.
Organització del text per millorar la cohe
rència i la cohesió amb l’ajuda de pautes i
utilitzant els coneixements lèxics i morfosin
tàctics de l’edat.
Coneixement del programari de tractament
de textos, d’edició gràfica i de presentació que
els permeti escriure un text, inserir imatges, fer
un esquema en ordinador.
Utilització de correus electrònics per co
municar-se.
Expressió d’idees de forma sintètica a través
d’un esquema o imatge.
Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura
de textos: pensar, escriure i revisar.

Valoració dels avenços de cadascú en es
criptura i consciència de les mancances.
Interès per la bona presentació dels tex
tos escrits i per aplicar-hi els coneixements
ortogràfics apresos. Sentit estètic en la seva
presentació formal.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació de les diferències entre llengua
oral i escrita, a partir del seu ús en situacions
comunicatives reals o simulades.
Coneixement de la manera d’organitzar un
text segons si és una explicació, una notícia,
una recepta, una instrucció o alguna altra
tipologia. Pràctica amb totes les tipologies.
Coneixement de les diferents categories de
textos audiovisuals segons la seva funció (notí
cia, anunci, reportatge, ficció) i introducció dels
elements bàsics del llenguatge audiovisual.
Coneixement i ús de l’ortografia de base
i de les regles treballades a cicle inicial. Co
neixement i ús progressiu de les lleis ortogrà
fiques constants (que no tenen excepcions).
Memorització de mots amb dificultat ortogràfica
d’ús habitual.
Aplicació dels signes de puntuació més
bàsics (punt final, coma, interrogant, admiració,
dos punts, guió). Transformació de frases per
comprovar la relació entre puntuació, entonació
i significat.
Introducció a l’accentuació gràfica: reconei
xement de les síl·labes d’un mot, accent greu
i agut, reconeixement de les paraules agudes,
planes i esdrúixoles.
Ús de terminologia gramatical: nom, verb,
oració, masculí, femení, article, singular, plural,
passat, present, futur.
Observació del funcionament de la llen
gua en els textos que es llegeixen i en els
de producció pròpia: derivació, composició,
sentit figurat, sinònims, polisèmia, família de
paraules, entre altres.
Reconeixement d’articles, connectors,
noms, adjectius i verbs en un text. Diferenciar
els temps verbals: passat, present i futur en
enunciats.
Comparació i transformació d’enunciats per
mitjà de canvis d’ordre, segmentacions, canvis
en els connectors, per comprovar de quina
manera es modifica el significat i els canvis
de puntuació que comporta.
Aplicació de tots els recursos que s’ofereixen
a l’aula per millorar el treball escrit personal:
consulta al diccionari o a algú altre, llibreta
personal, memorització, o bé orientar-se a
partir del coneixement de la llengua (analogia,
família de paraules).
Consulta al diccionari i introducció als
diccionaris i correctors dels programaris de
tractament de textos.
Progressiva autonomia en l’aprenentatge:
reflexió sobre el procés, l’organització i plani
ficació del treball, acceptació de l’error, auto
correcció i autoavaluació de tot el procés.
Valoració del progrés en escriptura. Opinió
ajustada de les capacitats de cadascú, sense
infravalorar-se ni sobrevalorar-se. Confiança en
les pròpies capacitats.
Reconeixement del valor social de l’ortografia
per comunicar-se amb els altres.
Dimensió literària
Adquisició de l’hàbit de lectura a partir
de l’ús de molts estímuls: audició, lectura i
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memorització de textos, poemes, cançons,
refranys dites; biblioteca d’aula i d’escola,
revistes escolars, gravacions, ús de mitjans
audiovisuals o dramatitzacions. Participació
en activitats literàries de l’escola i de l’entorn
proper.
Lectura conjunta guiada per aprofundir en
el sentit del text, practicar algunes estratègies
lectores, i aprendre a interpretar el llenguatge
literari: derivació, composició, sentit figurat,
interpretació de locucions, frases fetes o re
franys; descobrir el ritme i la rima, si es tracta
de poesia o cançó.
Lectura, anàlisi i reconeixement dels ele
ments clau de la narració i de relats audiovisuals
adequats a l’edat.
Ús d’estratègies lectores apreses en altres
situacions per a la comprensió en la lectura
individual silenciosa o en veu alta, en petit grup
o en gran grup.
En la lectura en veu alta, fer atenció a la
pronunciació, al to de veu i a l’entonació
perquè tots ho entenguin. També saber que
cada tipus de text demana una entonació i
un ritme diferent.
Escriptura de poemes per comunicar sen
timents, emocions, estats d’ànim o records,
utilitzant llenguatge poètic: adjectius, compa
racions, sentits figurats.
Escriptura de contes i textos narratius fent
atenció a l’estructura d’aquest tipus de text,
en què hi ha d’haver una situació inicial, un
nus i un desenllaç.
Escriptura de jocs lingüístics amb paraules,
sons, rimes (embarbussaments, cal·ligrames,
rodolins entre altres).
Elaboració de missatges creatius i crítics
mitjançant associacions d’imatges, i d’imatges
i sons. Possibilitat d’associació amb textos
escrits.
Dramatització de contes i altres textos
literaris adequats a l’edat i als interessos del
grup.
Reconeixement de les dades bàsiques d’un
llibre: autor, adaptador, traductor, il·lustrador,
editorial, col·lecció; i dels principals agents
de producció d’un relat de ficció audiovisual:
director, guió, actors, música.
Coneixement del funcionament d’una bibli
oteca per saber on pot trobar llibres adequats
a l’edat, i temes del seu interès i utilització de
tot tipus de recursos.
Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi
novetats, síntesis de llibres, recomanacions o
obres d’un tema o autor determinat.
Interpretació del sentit de les il·lustracions
(colors, tècnica, estil) en referència al text.
Expressió de les impressions personals
d’una lectura i, si cal, adoptar-hi una posició
crítica.
Participació en les converses, debats o
presentacions de llibres al grup classe.
Continguts comuns amb altres àrees
Interacció, comprensió i expressió de mis
satges orals, escrits i audiovisuals vinculats a
continguts d’altres àrees.
Llengua castellana i literatura
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Participació activa en interaccions amb el
grup o mestre en qualsevol situació comu
nicativa de l’aula, aportant idees, reflexionat
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sobre el que diuen els altres, arribant de
forma guiada a organitzar un aprenentatge o
un tema, respectant les normes que regeixen
la interacció.
Producció de textos orals i audiovisuals
(descripcions, explicacions, justificacions,
presentacions de temes) amb preparació
prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu,
gesticulació, suports visuals).
Expressió d’emocions i sentiments utilitzant
recursos verbals i no verbals adequats.
Interès per expressar-se oralment amb pro
nunciació i entonació adequades a la situació
comunicativa.
Adequació del llenguatge i dels aspectes
no verbals de la comunicació a la situació
comunicativa.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i res
pecte per les diferències de gènere.
Escoltar i comprendre
Comprensió d’informacions de missatges
i explicacions orals en diferents contextos i
activitats d’aula.
Comprensió de textos orals de mitjans
de comunicació audiovisual, informàtics, per
obtenir informació i per aprendre.
Reelaboració i explicació d’exposicions fetes
per altres persones o que s’han sentit en els
mitjans de comunicació o informàtics.
Interès, respecte i audició reflexiva davant
les intervencions dels altres.
Llegir i comprendre
Comprensió de les informacions de diferents
tipus de text relacionats amb temes treballats,
tot utilitzant estratègies que els ajudin a com
prendre i a relacionar el que diu el llibre amb
els coneixements que tenen del tema.
Resposta a preguntes sobre textos que
llegeixen, la resposta a les quals comporti
reelaboració, relació amb els coneixements de
cadascú i elaboració d’inferències.
Cerca guiada d’informació a la biblioteca
escolar i amb l’ús de les TIC.
Lectura, comprensió i anàlisi guiada de la
informació provinent de documents escrits i
audiovisuals que apareixen en diferents mit
jans i suports.
Interès pels textos escrits com a font
d’informació i aprenentatge i com a mitjà de
comunicació d’experiències.
Participació en activitats de lectura col·
lectiva.
Lectura crítica de missatges escrits i audiovi
suals (publicitat, informatius, relats de ficció).
Escriure
Composició de textos relacionats amb els
temes treballats a classe i amb l’experiència
personal: descripcions, explicacions, diàlegs,
notícies, receptes, utilitzant procediments sen
zills d’escriptura: pensar, escriure i revisar.
Elaboració d’audiovisuals senzills per
descriure, narrar i explicar situacions quoti
dianes.
Elaboració de textos escrits i d’audiovisuals
a partir de models, per tal que millorin en l’or
ganització dels mateixos (coherència i cohesió
i ús del lèxic, ortografia i estructures morfosin
tàctiques adequats al seu nivell i al tema).
Interès per la bona presentació dels textos
escrits.
Ús del programari del tractament de textos
i d’edició gràfica i de presentació que els
permeti escriure un text, amb la incorporació
d’imatges i àudios.

Valoració dels avenços de cadascú en l’es
criptura i consciència de les mancances.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació de les diferències d’ús de la
llengua oral i la llengua escrita en situacions
comunicatives reals o simulades.
Coneixement de diferents tipus de text:
narració, instrucció, descripció, explicació.
Coneixement de les diferents categories
de missatges audiovisuals segons la seva
funció (notícia, anunci, reportatge, ficció) i
introducció dels elements bàsics del llenguatge
audiovisual.
Capacitat per millorar el treball escrit a través
de l’organització i revisió de textos.
Observació de la formació de paraules:
derivació, composició, polisèmia, famílies de
paraules en els temes treballats.
Ús de la terminologia gramatical utilitzada
en català.
Coneixement i ús de l’ortografia bàsica
en paraules utilitzades en contextos molt
treballats.
Coneixement i ús progressiu de les nor
mes ortogràfiques constants (que no tenen
excepcions).
Introducció a l’accentuació gràfica: reco
neixement de les paraules agudes, planes i
esdrúixoles.
Identificació i ús dels signes de puntuació
més comuns apresos a llengua catalana.
Ús de les normes ortogràfiques apreciant
el seu valor social i la necessitat de cenyir-se
a elles en els escrits. Coneixement de les
normes treballades.
Confiança en la pròpia capacitat per apren
dre llengua i en les situacions d’aprenentatge
compartit.
Dimensió literària
Lectura silenciosa de textos narratius:
contes i novel·les. Ús de la biblioteca d’aula
i d’escola.
Lectura col·lectiva de novel·les amb co
mentaris sobre els temes i argument. Relació
i raonaments sobre la vida fora del llibre.
Lectura i recitació de refranys, dites i fra
ses fetes, amb ritme, pronúncia i entonació
adequats.
Lectura de poemes i anàlisi i comprensió
posterior per entendre el sentit del poema i
el seu llenguatge: metàfores, personificacions,
comparacions i adjectius.
Lectura, anàlisi i reconeixement dels ele
ments clau de la narració i de relats audiovisuals
adequats a l’edat.
Escriptura de poemes per comunicar
sentiments, emocions, estats d’ànim o re
cords, utilitzant llenguatge poètic: adjectius,
comparacions i les estratègies necessàries
per a expressar-ho per escrit, esborranys,
revisions.
Escriptura de contes, partint de lectures
prèvies que serveixin de model, i que els
facin pensar en el tema, els personatges, el
context a través, de la planificació, textualit
zació i revisió).
Elaboració de missatges creatius i crítics
mitjançant associacions d’imatges, i d’imatges
i sons. Possibilitat d’associació amb textos
escrits.
Dramatització de situacions i textos lite
raris.
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Primera llengua estrangera
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Participació activa en els intercanvis orals:
formulació de preguntes, simulacions i diàlegs,
en el context de l’aula i pròxims a l’alumnat.
Reproducció i memorització de textos breus
orals com cançons, poemes, rimes, amb
acompanyament d’elements no verbals que
ajudin a la comprensió de la llengua.
Participació activa en les interaccions orals
emprant la pronunciació, l’entonació, ritme
i expressions orals habituals d’ús a l’aula i
valorant i respectant les normes que regeixen
la comunicació (torns de paraules, to de veu,
gest adequat i rols).
Producció de missatges breus orals que per
metin parlar sobre la vida quotidiana al centre
o en els entorns més propers de l’alumnat tant
en activitats individuals com en grup.
Ús de les estructures pròpies de la llengua
estrangera en les produccions orals.
Escoltar i comprendre
Comprensió d’instruccions (rutines, ordres,
etc.) simples i encadenades d’actuació a
l’aula.
Comprensió de missatges quotidians d’in
tercanvi social: saludar, acomiadar-se...; mis
satges d’ús freqüent a l’aula: la data, el temps
(atmosfèric i l’hora), l’assistència; informacions
personals sobre gustos, habilitats, sentiments,
característiques físiques, rutines, entre altres.
Identificació del lèxic bàsic d’un tema espe
cífic amb ajut d’il·lustracions o sense.
Audició i comprensió global de textos orals
de tipologia diversa, en diferents suports i for
mats (diàleg, relat, descripció) i amb un grau
de dificultat adequat al nivell.
Ús guiat d’estratègies de comprensió: an
ticipació del contingut, formulació d’hipòtesis,
verificació, identificació de paraules clau.
Comprensió de textos de tipologia diversa
procedents de mitjans diversos i en diferents
formats per accedir a una determinada infor
mació i aprendre.
Respecte i esforç d’atenció, comprensió
i valoració per les intervencions orals dels
altres.
Llegir i comprendre
Comprensió de textos senzills en suport
paper i digital i de temàtica variada per copsar
el sentit general i extreure’n informació per a
la realització de tasques concretes o com a
gaudiment de la lectura.
Utilització de tècniques de lectura apreses
en les llengües d’aprenentatge del centre que
ajudin a la comprensió del text i que permetin la
deducció del significat dels mots i expressions
(predicció, suposició).
Utilització de diccionaris il·lustrats en format
paper i digital per a comprendre el significat
del lèxic nou.
Interès per la lectura de textos com a font
d’informació i de plaer.
Ús dels recursos de la biblioteca d’aula i
escola com a font d’informació i de plaer.
Escriure
Producció de missatges breus relacionats
amb situacions de la vida quotidiana, a partir
dels models treballats a l’aula.
Escriptura de textos breus seguint models
treballats a l’aula amb una finalitat comunica
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tiva, utilitzant, quan calgui, els recursos que
ofereixen les TIC o d’altres llenguatges.
Producció de textos a partir de models i
incorporant expressions i frases senzilles co
negudes i treballades oralment per transmetre
informacions rellevants relacionades amb els
temes de treball.
Aprofitament de les tècniques i recursos
de producció escrita apreses de les altres
llengües del centre per a la producció de
textos.
Ús de les estructures pròpies de la llengua
estrangera en les produccions escrites.
Interès per la bona presentació i edició dels
textos produïts.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Reconeixement i ús de lèxic, formes i
estructures bàsiques pròpies de la llengua
estrangera, prèviament utilitzades.
Associació de grafia, pronunciació i significat
a partir de models escrits i expressions orals.
Ús intuïtiu de la decodificació.
Ús d’habilitats i estratègies per aprendre
nou lèxic, expressions i estructures (repeti
ció, memorització, associació, utilització de
suports multimèdia) de forma individual però
també en grup.
Ús de recursos TIC amb suports multimèdia
per al treball de vocabulari bàsic i d’amplia
ció i d’estructures lingüístiques de la llengua
estrangera.
Ús de recursos que ajudin a l’aprenen
tatge de la llengua (memorització, recitació,
associació de mots) i reflexió sobre el propi
aprenentatge, especialment per captar els
petits avenços que s’assoleixen.
Valoració i confiança en la pròpia capacitat
per aprendre una llengua estrangera com a
instrument per a la realització de tasques,
com a eina d’aprenentatge i d’accés al co
neixement i com a llengua de comunicació
dins i fora de l’aula.
Dimensió plurilingüe i intercultural
Llengua catalana, castellana i primera llengua
estrangera
Valoració de la llengua 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.
Valoració de la llengua i cultura catalanes,
a partir del coneixement i valoració d’altres
llengües i cultures presents a l’aula.
Valoració de conèixer altres llengües que la
pròpia per poder comunicar-se amb més gent,
buscar informació a Internet, llegir textos.
Valoració de la pròpia identitat lingüística i
de la riquesa que representa poder parlar més
d’una llengua.
Actitud positiva d’interès i de confiança da
vant de la diversitat de llengües i cultures.
Acceptació positiva de l’altre, del diferent,
de la diversitat lingüística i cultural i actitud
receptiva cap a persones que parlen altres
llengües i tenen altres cultures diferents i interès
per a comprendre-les.
Actitud crítica davant estereotips lingüístics i
audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes,
classistes o sexistes.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb les diferències.
Consciència que hi ha famílies al si de les
quals es parlen diverses llengües.

Consciència positiva i coneixement de
la varietat lingüística (llengües diferents o
varietat d’una mateixa llengua) existent en el
context social i escolar, a partir de persones
conegudes, anuncis, cançons. Identificació de
semblances i diferències.
Coneixement d’algunes llengües d’Espanya
i valoració positiva de la riquesa que suposa
aquesta diversitat.
Coneixement del fet que al món hi ha
llengües molt diverses i que cada llengua té
diferents regles.
Coneixement que hi ha escriptures diferents
i que un mateix alfabet pot servir per a l’es
criptura de diferents llengües.
Interès i motivació per a conèixer el funci
onament de distintes llengües i comparar-les
per observar semblances i diferències.
Recerca, percepció i anàlisi de la realitat
multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn
de l’alumnat (a partir de persones conegudes,
anuncis, cançons, objectes, documents,
rètols d’establiments) identificant semblances
i diferències.
Identificació en produccions de diferents
llengües romàniques (o d’altres llengües) de
paraules que s’assemblen, arriscant-se a trobar
el significat usant estratègies de comprensió
(hipòtesis, inferències).
Coneixement d’algunes semblances i dife
rències en els costums quotidians i ús de les
formes bàsiques de relació social als països on
es parla la llengua estrangera i el nostre.
Identificació de paraules de llengües dife
rents que s’assemblen i de la relació amb el
seu significat.
Percepció de les dificultats de comunicació
amb persones que parlen altres llengües i
plantejament de possibles solucions verbals i
no verbals per resoldre les situacions.
Identificació dels comportaments i rituals
(sobretot socials, com les salutacions i els
comiats) que són característics de la llengua
estrangera.
Ús de la llengua estrangera per expressar
i manifestar sentiments i afeccions en situa
cions d’aula.
Valoració positiva de les diferents activitats
culturals i lingüístiques del centre en què
s’utilitza la llengua estrangera i participació
activa en elles.
Valoració de les produccions tradicionals i
actuals (rimes, cançons, contes, textos breus)
de la llengua estrangera.
Actitud positiva d’interès i de confiança da
vant de l’aprenentatge de llengües estrangeres
i per conèixer altres llengües i cultures.
Criteris d’avaluació
Llengua catalana i literatura
Participar activament en les converses de
classe i utilitzar un llenguatge comprensible
per a les funcions bàsiques.
Comprendre i extreure informació rellevant
de produccions orals, presentades en qualsevol
mitjà, distingint entre les idees principals i les
secundàries.
Exposar temes de manera ordenada i
comprensible de totes les tipologies a partir
d’un guió i utilitzant els recursos adequats (to
de veu, gesticulació) i suports audiovisuals
sempre que sigui convenient.
Realitzar breus intervencions davant una
càmera de vídeo.
Comprendre i extreure informació rellevant
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de textos presentats en qualsevol mitjà, distin
gint entre idees principals i secundàries.
Llegir de manera autònoma i compren
siva, mostrant interès per llegir tot tipus de
textos.
Aplicar estratègies afavoridores del procés
de comprensió abans, durant i després de la
lectura (planificació, anticipació, idea principal,
inferències, entre altres).
Conèixer el funcionament d’una biblioteca
escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals.
Escriure textos de diferent tipologia a mà i
amb ordinador aplicant-hi els coneixements
ortogràfics i textuals treballats.
Revisar el text que s’ha escrit i millorarne la coherència i la cohesió, el lèxic i la
puntuació.
Valorar els avenços en escriptura i consci
ència de les mancances.
Mostrar seguretat en l’ortografia de base i
coneixement de les normes ortogràfiques que
responen a lleis constants.
Tenir capacitat per observar el funcionament
de la llengua: els canvis de significat quan
s’hi fan transformacions, la formació de les
paraules, la relació entre puntuació i sentit o
el llenguatge literari.
Mostrar autonomia progressiva en l’apre
nentatge: reflexió en el procés, organització
i planificació del treball, acceptació de l’error,
autocorrecció.
Participar en lectures conjuntes per apro
fundir en el senti del text, practicar algunes
estratègies lectores i aprendre a interpretar el
llenguatge literari.
Escriure poemes i textos narratius fent
atenció a l’estructura i al llenguatge.
Produir textos audiovisuals senzills tenint
en compte els elements bàsics del llenguatge
audiovisual per expressar idees, emocions,
records.
Conèixer i valorar la diversitat lingüística
(entre llengües diferents o dintre 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.
Comparar produccions de diferents llengües
per trobar-hi semblances i diferències.
Tenir una actitud crítica cap a els estereotips
lingüístics i audiovisuals que reflecteixen preju
dicis racistes, classistes o sexistes.
Llengua castellana i literatura
Participar de forma adequada en situacions
comunicatives diverses, respectant les normes
d’interacció oral.
Comprendre i extreure informació rellevant
de produccions orals adequades a l’edat,
provinents de diferents mitjans (explicacions,
lectures, missatges audiovisuals), 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 (gesticulació, suports
audiovisuals, recursos TIC) si escau.
Identificar informacions rellevants de textos
escrits diversos, comprendre-les per mitjà d’ex
plicacions, reescriptures, resposta a preguntes
que impliquin raonament i relació del que diu
el text i els coneixements dels alumnes.
Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per
comprendre textos tradicionals i de la literatura
infantil adequats a la seva edat.
Buscar informacions a Internet de forma
guiada.
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Escriure textos descriptius, expositius,
narratius i poètics amb coherència, cohesió i
correcció lingüística adequada a l’edat, utilitzant
estratègies de planificació i revisió.
Escriure textos a l’ordinador amb una
rapidesa adequada, utilitzant els programes
de tractament de textos, edició gràfica i de
presentacions.
Conèixer les paraules dels temes treballats a
l’aula i les seves derivacions, o el seu ús amb
diferents significats (polisèmia).
Mostrar correcció en l’ortografia bàsica
i coneixement de les lleis constants en les
seves produccions.
Reflexionar sobre el propi procés d’aprenen
tatge, detectant avenços i errades.
Comprendre les novel·les, contes i poemes
llegits i poder parlar del seu argument o del
seu significat.
Escriure contes clars i ben estructurats, i
poemes.
Participar en representacions teatrals, apren
dre el paper i declamar-lo bé.
Conèixer i valorar la diversitat lingüística
(entre llengües diferents o dintre 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.
Comparar produccions de diferents llengües
per trobar-hi semblances i diferències.
Tenir una actitud crítica cap a els estereotips
lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes,
classistes o sexistes.
Primera llengua estrangera
Captar el missatge global i específic de les
produccions i interaccions orals més habituals
que es produeixen a l’aula.
Captar el sentit global de missatges orals
i escrits sobre temes familiars, coneguts i
d’interès.
Emprar la llengua estrangera en situacions
pròpies d’aula.
Produir textos orals seguint un model i
atenent a la pronunciació, ritme, entonació per
explicar fets i conceptes relacionats amb ell
mateix el món que l’envolta o per transmetre
informació d’altres àrees curriculars.
Extreure informació de textos escrits lligats
a temes coneguts i amb una finalitat comuni
cativa concreta.
Escriure frases i textos curts significatius
en situacions quotidianes i escolars a partir
de models amb una finalitat determinada i
amb un format establert, tant en suport paper
com digital.
Usar algunes estratègies per aprendre a
aprendre, com demanar aclariments, comuni
car amb gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats,
i identificar alguns aspectes personals que
ajudin a aprendre millor.
Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de
resoldre les situacions d’aprenentatge.
Conèixer i valorar la diversitat lingüística
(entre llengües diferents o dintre 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.
Valorar la llengua estrangera com a ins
trument de comunicació i participar amb
interès en les activitats en què s’usa la llengua
estrangera.
Comparar produccions de diferents llengües
per trobar-hi semblances i diferències.
Tenir una actitud crítica cap als estereotips

lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes,
classistes o sexistes.
cicle superior

Llengua catalana i literatura
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Participació activa i col·laborativa, en in
teracció amb el grup o mestre en qualsevol
situació comunicativa de l’aula i l’escola, tant
les referides a gestió, organització, discussió
dels problemes que sorgeixen en el dia a
dia, explicació de vivències personals, com
les derivades de situacions d’ensenyament
aprenentatge, respectant les normes que
regeixen la interacció oral (torns de paraula,
to de veu, ritme).
Producció de textos orals i audiovisuals de
producció pròpia (exposicions, descripcions
de situacions o processos, d’emocions), amb
preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to
de veu o el gest a la situació comunicativa.
Exposició de temes de manera ordenada
i comprensible, i participar activament en els
diàlegs o debats, aportant i defensant idees
pròpies i defensant o contradient, si cal, les
dels altres amb arguments raonats, amb
la possibilitat de fer-ho en presència d’una
càmera.
Exposicions a partir d’un guió, esquema,
imatge o bé utilitzant com a suport programaris
de presentació.
Expressió del pensament de manera co
herent i estructurada per satisfer necessitats
personals, escolars i socials.
Interès per participar en les converses i per
expressar-se amb claredat i bona pronúncia.
Adequació del llenguatge a la situació comu
nicativa en converses informals, presentació de
treballs o relació amb persones més grans.
Ús de llenguatges no discriminatoris i que
respectin les diferències de gènere.
Escoltar i comprendre
Comprensió de tot tipus de missatges orals
en diferents contextos i en qualsevol dels es
cenaris possibles: activitats d’aula, situacions
d’aprenentatge en qualsevol àrea, i en la vida
quotidiana.
Utilització de les TIC per a la comprensió
de textos orals de diferents mitjans de comu
nicació audiovisual, per obtenir-ne informació
i per aprendre.
Reelaboració i explicació de manera sintètica
d’exposicions o explicacions que ha fet alguna
persona o bé que s’han escoltat o s’han mirat
a través d’algun mitjà audiovisual, amb especial
atenció quan el procés de recerca s’ha fet amb
l’ús de les TIC.
Comprensió de textos audiovisuals i iden
tificació i valoració com a representacions de
la realitat.
Aplicació d’anàlisis crítiques que permetin
valorar adequadament l’interès de missatges
escoltats i qüestionar-los, si cal.
Capacitat crítica per comprendre allò que
s’ha escoltat i fer-se preguntes a partir dels
continguts exposats.
Interès, atenció i respecte per les interven
cions dels altres.
Llegir i comprendre
Comprensió de les informacions escrites en
algun dels formats possibles que fan referèn
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cia a qualsevol àmbit de l’escola i de la vida
quotidiana (material de treball, instruccions,
anotacions, fullets informatius, documentals,
publicitat, cartes, articles del diari, reportatges,
entrevistes entre altres).
Lectura silenciosa i comprensió guiada
a diferents propòsits i intencions de temes
treballats a classe.
Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i
mapes conceptuals per saber extreure’n la idea
principal i les relacions entre els elements.
Lectura de missatges en suport audiovisual,
de manera que la informació que se n’extregui
es faci a partir del text, imatges, gràfics i altres
recursos que en formen part i sabent identificar
les elements del llenguatge audiovisual i la seva
funció expressiva.
Utilització d’estratègies afavoridores del
procés de comprensió lectora abans, durant
i després de la lectura. A més de saber apli
car les de cursos anteriors, caldrà un èmfasi
especial per esbrinar les intencions de l’autor
del text, mostrar una actitud crítica envers el
que es llegeix, comprensió de vocabulari en
contextos, realització d’inferències; formulació,
comprovació i reelaboració d’hipòtesis, cap
tació de les idees principals.
Respondre preguntes a partir d’un text la
resposta de les quals comporti reelaboració.
Autoregulació de la comprensió d’un
text: saber quan t’equivoques i què has de
rectificar.
Lectura en veu alta de manera que s’ajusti
el to de veu, la velocitat i l’entonació a l’au
ditori.
Recerca d’informació en un llibre o enci
clopèdia a partir de consultar els índexs i els
glossaris, en cas que n’hi hagi.
Utilització d’Internet per buscar informació:
coneixement dels cercadors més habituals,
coneixement de les adreces de més ús, capa
citat per captar informació a partir d’enllaços i
d’organitzar-la per fer-ne un treball personal.
Ús d’eines informàtiques de comunicació:
correu electrònic i entorns virtuals.
Coneixement del funcionament d’una bi
blioteca-mediateca de manera que es pugui
trobar allò que es busca tan autònomament
com sigui possible.
Interès pels textos escrits com a font
d’informació i aprenentatge i com a mitjà de
comunicació d’experiències.
Valoració crítica de la capacitat lectora
d’un mateix.
Escriure
Escriptura de textos produïts en diferents
situacions i que responguin a diferents inten
cions que, sempre que calgui, han de tenir
el suport d’imatges o esquemes: narracions,
explicacions, descripcions, diàlegs, notícies,
receptes, còmics, entre d’altres.
Coneixement i aplicació de l’estructura que
determina la tipologia dels textos (per exemple,
en una descripció, hi ha una presentació i
un desenvolupament; en una notícia s’ha de
respondre a unes preguntes, en una narració,
hi ha de passar alguna cosa).
Consolidació de les estratègies adquirides
en cursos anteriors en el procés de producció
de textos: pensar (intencions, destinatari,
contingut possible), escriure (tenir present la
intenció, llegir la part escrita per saber com
continuar, afegir-hi o treure idees), revisar
(comprovar si respon a la intenció primera,
fer-ne una lectura en veu alta per compro
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var-ne la coherència i la cohesió, i modificar
el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi
fragments).
Expressió d’idees de forma sintètica a través
d’un esquema o imatge.
Utilització de manera autònoma de diferents
recursos per autocorregir un text o corregir
els dels altres.
Coneixement dels recursos bàsics del
maquinari i del programari de tractament de
textos, d’edició gràfica i de presentacions i
de dibuix que permeti elaborar-hi textos, ferhi esquemes o mapes conceptuals i inserir-hi
imatges i audios.
Utilització de programari per enviar i rebre
correus electrònics, per escriure i publicar a
Internet per tal de comunicar-se.
Coneixement d’altres mitjans que permeten
produir textos amb un component visual o
auditiu, com el vídeo o la ràdio.
Valoració dels avenços de cadascú en
escriptura i consciència de les mancances.
Confiança en un mateix per poder millorar.
Interès per la bona presentació dels tex
tos escrits i per aplicar-hi els coneixements
apresos.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Consciència que la llengua no funciona de
la mateixa manera en un conte, en un text
de ciències, en un de matemàtiques o en
un poema. Cada àrea té un lèxic específic
i una manera d’organitzar els enunciats i
l’estructura del text.
Observació de l’organització interna dels
textos per explicar, per descriure, per dir com
es fan les coses, per recordar, per opinar, per
informar, per expressar sentiments, per diver
tir-se o per jugar. Pràctica amb les diferents
tipologies a totes les àrees.
Observació i ús de diferents connectors
per enllaçar oracions (i, però, perquè, sinó
encara que, no obstant...). Transformacions
d’oracions en un text per ajustar el significat
a les intencions del que escriu.
Observació i pràctica amb els signes de
puntuació que organitzen el text en paràgrafs
(punt i a part), que marquen el final d’oració
(punt i seguit, admiració, interrogant, punts
suspensius), o que organitzen els elements
de la frase (coma, dos punts, cometes, guió,
parèntesis).
Reconeixement en un enunciat del grup
nominal i del grup verbal: nom i comple
ments, verb i complements. Deducció del
funcionament de la concordança. Aplicació
de la complementació a la descripció de
persones, objectes, situacions, estats d’ànim,
o paisatges.
Reconeixement dels trets bàsics que
distingeixen un verb com a categoria grama
tical: temps i persona, aspectes perfectius i
imperfectius.
Reconeixement de la funció dels determi
nants del nom: articles i quantitatius, demos
tratius i possessius.
Reconeixement dels pronoms i de la funció
de cohesió en els enunciats i en els textos.
Els pronoms i els seus referents. Deducció
de les lleis fonamentals de funcionament dels
pronoms.
Observació i comprensió del funcionament
semàntic de la llengua: comparació, derivació,
composició, sentit figurat, metàfores, sinònims,
polisèmia, família de paraules, entre altres.

Consulta de diccionaris de diferents orien
tacions (general, enciclopèdics, de sinònims),
en format paper o virtuals.
Capacitat per revisar els textos d’un mateix
o d’altres companys, a partir d’algun tipus de
suport, tot el que fa referència a l’estructura
i organització del text, puntuació, lèxic, així
com els elements paratextuals que han de
fer-lo més entenedor.
Coneixement i ús de les lleis ortogràfiques
constants (com ga, gue, gui, go, gu) i intro
ducció a les lleis d’excepció (com alternances
c/g, t/d a final de mot) i a les excepcions (com
fred o cub).
Accentuació gràfica: reconeixement de les
síl·labes d’un mot, accent greu i agut, reconei
xement i accentuació de les paraules agudes,
planes i esdrúixoles.
Aplicació d’instruments personals per revisar
l’ortografia dels textos: regles conegudes,
deducció per comparació, associació de
paraules, llibretes personals, consultes, diccio
naris, corrector incorporat en un tractament de
textos, bases d’orientació, entre moltes altres.
Capacitat per reflexionar sobre els errors de
cadascú i buscar recursos per corregir-los.
Reconeixement del valor social de l’ortografia
per comunicar-nos amb els altres.
Dimensió literària
Adquisició de l’hàbit de lectura a partir
de l’ús de molts estímuls: audició, lectura i
memorització de tot tipus de textos, debats
a partir d’un tema o autor; biblioteca d’aula i
d’escola, revistes escolars, i de les activitats
literàries que s’organitzen des de l’escola i de
l’entorn proper.
Audició i visionat de productes audiovisuals
adequats a l’edat per fomentar i potenciar el
gust estètic.
Lectura conjunta guiada per aprofundir en
el sentit del text, comparar autors, situar-los
en l’època, aprendre a fer lectura crítica, així
com per practicar algunes estratègies lectores,
i aprendre a interpretar el llenguatge literari:
comparació, derivació, composició, sentit
figurat, interpretació de locucions, frases fetes
o refranys; i descobrir el ritme i la rima, si es
tracta de poesia o cançó.
Reconeixement d’aquests recursos retòrics
en els missatges audiovisuals i les diferents
funcions que juguen en el text literari i en
altres textos.
Escriure textos de tot tipus: contes, poemes,
còmics, diaris personals, notícies i dramatitza
cions senzilles, per tal d’expressar sentiments,
emocions, estats d’ànim o records.
Producció de textos audiovisuals senzills
(utilitzant a la imatge fixa o en moviment i el so)
per descriure, narrar i informar, i per expressar
emocions i opinions.
Creació de jocs lingüístics amb paraules,
sons o rimes (embarbussaments, cal·ligrames,
rodolins entre altres).
Adequació del to, l’entonació i la modulació
de la veu en lectures públiques, de manera
que atregui l’atenció de l’oient i siguin ente
nedores.
Dramatització de contes, poemes i altres
textos literaris adequats a l’edat i als interes
sos del grup.
Reconeixement de les dades bàsiques d’un
llibre: autor, adaptador, traductor, il·lustrador, edi
torial, col·lecció, localitat i any d’edició, fent una
fitxa tècnica en què constin aquestes dades.
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Reconeixement de les dades bàsiques
d’una producció audiovisual, pel·lícula, anunci
o notícia.
Comprensió dels llibres de lectura i relats de
ficció audiovisual: caracterització dels protago
nistes, comprensió de la trama, situació en el
temps, comentari d’alguns trets del llenguatge
i interpretació del sentit de les il·lustracions
(colors, tècnica, estil) en referència al text.
Coneixement del funcionament de les biblio
teques per saber on es poden trobar llibres per
a la seva edat i de temes del seu interès.
Coneixement del funcionament d’una bibli
oteca virtual per trobar-hi novetats, recensions
de llibres, opinions de lectors, recomanacions
d’obres, de temes o d’autors.
Escriptura de textos narratius i de caràcter
poètic (endevinalles, refranys, rodolins), ba
sant-se en models observats i analitzats o en
idees personals.
Participació en les converses, debats o
presentacions de llibres al grup classe.
Expressió d’impressions personals des
prés de les lectures i adopció d’una posició
crítica.
Coneixement i valoració del text literari com
a vehicle de comunicació i d’interacció, com a
fet cultural i com a possibilitat de gaudiment
personal.
Continguts comuns amb altres àrees
Interacció, comprensió i expressió de mis
satges orals, escrits i audiovisuals vinculats a
continguts d’altres àrees.
Llengua castellana i literatura
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Participació activa en interaccions en petit o
en gran grup aportant idees, reflexionant sobre
el que diuen els altres, arribant a organitzar
les idees sobre el tema del qual es parla i
poder-les explicar.
Respecte per les formes que regeixen la
interacció oral.
Producció de textos orals preparats prèvia
ment de manera ordenada i clara (descripció
de situacions, processos, exposicions).
Utilització de recursos adequats a l’audièn
cia, to de veu, gesticulació, suports visuals,
durant les exposicions.
Participació en debats, aportant i defensant
idees pròpies de forma clara i ordenada i
escoltant les idees dels altres per modificar
les pròpies, si cal.
Capacitat de reelaborar, contextualitzar i
explicar diferents textos procedents de mitjans
de comunicació audiovisual: notícies, reportat
ges, anuncis...
Producció de textos orals relacionats amb
fets viscuts, de successos l’entorn escolar
i social i dels que els arriben a través dels
mitjans de comunicació, valorant i respectant
les normes de la interacció oral.
Adequació del llenguatge a les diferents
situacions comunicatives.
Interès per expressar-se oralment amb
pronunciació i entonació adequades.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i de
respecte envers las diferències.
Escoltar i comprendre
Comprensió i extracció d’informacions a
partir de missatges i exposicions orals que
es produeixen a l’aula.

Full de disposicions i actes administratius

Comprensió de textos orals de mitjans
de comunicació audiovisual (ràdio i televisió,
informàtics i Internet), principalment notícies,
entrevistes, debats i reportatges, per obtenir
informació i per aprendre.
Anàlisi guiada de les informacions.
Reelaboració i explicació resumida d’expo
sicions fetes per altres persones o que s’han
sentit en els mitjans de comunicació.
Interès, respecte i audició reflexiva davant
les intervencions dels altres.
Llegir i comprendre
Lectura silenciosa i comprensió guiada a
diferents propòsits i amb diferents intencions
de temes treballats a classe.
Resposta a preguntes que demanin rao
nament, organització i reelaboració del que
s’ha llegit a través d’esquemes i resums fets
de forma guiada.
Comprensió i interpretació d’esquemes,
gràfics, mapes conceptuals.
Comprensió de textos vinculats als mitjans
de comunicació: diari, web, tríptics informatius,
publicitaris i anàlisi guiada del que s’ha llegit,
per localitzar informacions rellevants.
Utilització d’estratègies afavoridores del
procés de comprensió lectora, seguint les que
es treballen en català.
Recerca d’informació en un llibre o enci
clopèdia.
Utilització d’Internet per mitjà dels cercadors
per buscar informació.
Utilització de la biblioteca d’escola (medi
ateca), posant en pràctica els coneixements
adquirits en català.
Comprensió i localització d’informacions
rellevants en textos de mitjans de comuni
cació social.
Integració de coneixements i informacions
procedents de diferents suports.
Interès pels textos escrits com a font
d’informació i aprenentatge i com a mitjà de
comunicació d’experiències.
Valoració crítica de la capacitat lectora
d’un mateix.
Actitud crítica davant de l’ús manipulatiu i
discriminatori de determinades informacions
en textos periodístics i publicitaris.
Escriure
Composició de textos produïts en diferents si
tuacions i que responguin a diferents intencions:
narracions, exposicions, descripcions, notícies,
instruccions, cartes, resums, entre altres.
Reconeixement i aplicació de l’estructura
prototípica d’una determinada tipologia textual,
per exemple en una exposició, presentació, cos
ordenat de l’explicació i conclusió.
Consolidació de les estratègies d’escriptura
adquirides en altres cursos i treballades en
català: pensar (intenció, destinatari, contingut,
forma), escriure (llegint, rellegint, canviant),
revisar si el que hem escrit respon a la idea
del que volíem escriure, comprovar si és
coherent i està ben cohesionat i reformular
el que calgui.
Expressió d’idees de forma sintètica.
Ús dels coneixements del programari de
tractament de textos i d’edició gràfica i de
presentacions.
Utilització de programaris per enviar correus
electrònics.
Valoració dels avenços de cadascú en
escriptura i consciència de les mancances.
Confiança en un mateix per poder millorar.

Interès per la bona presentació dels tex
tos escrits i per aplicar-hi els coneixements
apresos.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació i explicació de l’organització dels
textos llegits i escrits a l’aula: descripcions,
exposicions, instruccions, diàlegs, notícies,
narracions, cartes, entre d’altres.
Observació i ús de diferents connectors per
precisar el significat dels textos, entre altres,
causa-conseqüència, finalitat, condició.
Aplicació dels signes de puntuació apresos
a llengua catalana.
Ús de les formes verbals adequades a cada
tipus de text, i reflexió de l’ús: els diferents
passat en el text narratiu, l’imperatiu en les
instruccions.
Aplicació dels coneixements gramaticals i
textuals apresos a llengua catalana.
Coneixement i ús de les normes ortogràfi
ques, apreciant el seu valor social i cenyint-se
a elles en els escrits.
Ús de recursos i estratègies: associació de
paraules (composició, derivació i contrast),
observació de models, diccionaris i correctors
per garantir la correcta escriptura i comprensió
de les paraules i per enriquir el lèxic.
Confiança en la pròpia capacitat per apren
dre llengua i en situacions d’aprenentatge
compartit.
Anàlisi i comparació d’estructures sintàc
tiques.
Reflexió sobre el propi aprenentatge, orga
nització del treball, acceptació de l’error com a
part del procés d’aprenentatge, autocorrecció
i autoavaluació.
Dimensió literària
Lectura autònoma de textos narratius de
tradició oral i de literatura infantil. Converses i
tertúlies sobre els llibres llegits, i capacitat per
recomanar llibres.
Lectura conjunta guiada per aprofundir en
el sentit del text, per relacionar el tema del
llibre amb els de la vida i cultura i època, per
interpretar el llenguatge literari i per practicar
estratègies de comprensió de lectura.
Coneixement dels autors dels llibres llegits,
trobades amb ells per parlar dels llibres.
Comprensió, memorització i recitació de
poemes ,amb el ritme, la pronunciació i l’en
tonació adequades.
Lectura de poemes per analitzar el seu
significat, les impressions que causen i el seu
llenguatge poètic: metàfores, personificacions,
adjectivacions, personalitzacions.
Creació i escriptura de poemes a partir
de models i de situacions creades a classe,
per comunicar sentiments i emocions, estat
d’ànim.
Lectura i interpretació i dramatització d’obres
teatrals.
Escriptura de contes amb diferents propò
sits, basant-se en diferents temes o idees, tenir
en compte com es crea la situació, el temps,
els personatges, la creació del problema i la
forma de desenvolupar-lo i solucionar-lo; uti
litzar el procés de pensar, organitzar, escriure
i revisar.
Primera llengua estrangera
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
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Interacció oral a l’aula en situacions reals
o simulacions amb progressiva autonomia i
eficàcia.
Producció d’instruccions de treball i d’ac
tuació a l’aula.
Formulació de preguntes i respostes a
missatges quotidians d’intercanvi social i
relacionats amb el contingut temàtic que es
treballa, prestant atenció a l’entonació i la
pronunciació adequades.
Participació activa en les interaccions orals
a l’aula emprant la pronunciació, l’entonació,
el ritme i les estructures orals treballades i res
pectant les normes bàsiques de comunicació
(torn de paraula, to de veu).
Reproducció i producció de textos orals com
cançons, poemes, rimes, narracions, textos
breus relacionats amb continguts curriculars
d’altres àrees o amb la pròpia àrea, emprant
el llenguatge verbal i no verbal.
Ús de les estructures pròpies de la llengua
estrangera en les produccions orals.
Exposició oral individual o en grup de temes
treballats i utilitzant tots els suports visuals i
informàtics disponibles.
Interacció en converses breus ja treballades
en situacions de similitud a la realitat o relaci
onades amb la realitat escolar.
Valoració de les produccions orals com a
expressió del propi aprenentatge.
Disposició per superar les dificultats que
poden sorgir en una interacció tot i utilitzant
estratègies que facilitin la comunicació (repeti
ció, utilització d’exemples, gest, imatges).
Escoltar i comprendre
Comprensió d’instruccions de treball i
d’actuació a l’aula.
Comprensió de missatges quotidians d’in
tercanvi social –saludar, acomiadar-se, felicitar,
disculpar-se, demanar permís, donar les gràci
es, comentar festes i sortides, adonar-se de les
novetats a l’aula–; i de missatges relacionats
amb el contingut temàtic –procedència geogrà
fica, professions, adreces, suggeriments.
Identificació del lèxic i expressions bàsiques
d’un tema específic.
Comprensió global i específica de textos
de tipologia i contingut divers i en diferents
suports i formats, i extracció d’informació per
a la realització d’una tasca concreta o com a
reforç/ampliació dels coneixements.
Audició i comprensió de textos orals i au
diovisuals (diàlegs, narracions, descripcions,
instruccions de jocs, receptes) adequat al
nivell i a l’edat que facilitin la interacció entre
l’alumnat.
Distinció per l’ entonació entre una pregunta,
una exclamació i una instrucció o una frase.
Interès i esforç per comprendre les produc
cions orals a l’aula.
Llegir i comprendre
Lectura de textos de tipologia diversa, en
suport paper i digital, per copsar el sentit ge
neral i extreure’n informació per a la realització
d’una tasca concreta o com a reforç/ampliació
dels coneixements ja treballats.
Comprensió d’informacions relacionades
amb continguts de diferents àrees curriculars
i presentades en diferents suports.
Utilització de tècniques de lectura apreses
de les altres llengües del centre que ajudin a
la comprensió del text i que permetin la de
ducció del significat dels mots i expressions
(predicció, suposició).
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Utilització de diccionaris en format paper
i digital per a comprendre el significat del
lèxic nou.
Gaudiment de la lectura de textos reals i
adaptats adequats a l’edat.
Ús dels recursos de la biblioteca d’aula i
escola com a font coma font d’informació
i plaer.
Ús de les TIC per a la recerca guiada de
la informació en la realització de tasques
específiques.
Escriure
Producció de paraules, expressions i textos
relacionats amb situacions de la vida quoti
diana.
Producció de textos (descripcions, diàlegs,
narracions, poemes) d’extensió controlada
seguint models treballats a l’aula amb una
finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui,
els recursos que ofereixen les TIC o d’altres
llenguatges.
Ús dels recursos TIC per establir contactes
amb d’altres persones i comunicar-se en la
llengua estrangera i per a la presentació, edició
i publicació de textos.
Reconeixement de les estratègies bàsiques
(transferides de les llengües escolars) que són
necessàries per a la producció de textos escrits
segons la tipologia treballada.
Ús de les estructures pròpies de la llengua
estrangera en les produccions escrites.
Interès per la presentació acurada dels
textos escrits.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Reconeixement i ús de les similituds i
irregularitats bàsiques i formes gramaticals
pròpies de la llengua estrangera des d’una
visió comunicativa i d’ús.
Reconeixement i ús de les estructures
bàsiques pròpies de la llengua estrangera,
prèviament utilitzades.
Reflexió i aprofitament de les tècniques i
recursos de producció escrita d’altres llengües
per a la producció de textos escrits propis.
Recerca de diferents fonts i models per
ajudar-se a la composició de textos propis.
Selecció de models molt estructurats que
permetin accedir a la producció pròpia de
textos.
Utilització de recursos que ajudin a l’apre
nentatge de la llengua com la memorització,
la recitació, l’associació de mots, el reconei
xement d’estructures bàsiques.
Progressiva autonomia en l’aprenentat
ge: reflexió sobre el procés, organització i
planificació del treball, acceptació de l’error,
autocorrecció i autoavaluació de tot el propi
procés d’aprenentatge.
Reconeixement i ús de la llengua estran
gera com a eina d’aprenentatge, d’accés
i organització d’informació i transmissió de
coneixements.
Confiança en la pròpia capacitat per apren
dre una llengua estrangera i valoració del treball
cooperatiu.
Segona llengua estrangera
Dimensió comunicativa
Parlar i conversar
Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges
relacionats amb les situacions comunicatives
habituals de l’aula.

Participació activa en activitats de drama
titzacions, explicació de contes dialogats i
representacions conjuntes com recitacions de
poemes o cançons, sempre mostrant respecte
per les produccions dels altres.
Interès per les produccions orals, valo
rant l’esforç que suposa utilitzar una nova
llengua.
Escoltar i comprendre
Comprensió d’instruccions simples de treball
i d’actuació a l’aula.
Comprensió de missatges quotidians d’in
tercanvi social i d’ús habitual a l’aula.
Reconeixement i identificació de mots i
textos breus acompanyats de suport visual
i/o audiovisual.
Comprensió global d’un text d’estructura
repetitiva, amb un contingut fàcil d’entendre
i de predir amb ajut d’elements gestuals i
icònics.
Comprensió específica del lèxic bàsic per
entendre el contingut de narracions, descripci
ons i situacions amb ajut d’elements gestuals
i icònics.
Interès i respecte per les intervencions orals
dels altres.
Llegir i comprendre
Reconeixement i identificació de mots i
textos breus acompanyats de suport visual
o audiovisual.
Comprensió de mots i frases senzilles
conegudes i treballades àmpliament en els
contextos orals de l’aula
Ús d’estratègies de lectura: ús del context
visual i verbal i dels coneixements previs sobre
el tema o la situació.
Interès per conèixer llibres escrits en aquesta
llengua estrangera.
Escriure
Escriptura de mots i missatges breus a partir
de produccions orals relacionades amb les
vivències, les experiències i les activitats a l’aula
amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan
calgui, els recursos que ofereixen les TIC.
Producció de missatges breus seguint un
model treballat i fàcilment identificable en la
llengua d’aprenentatge.
Interès per la presentació acurada dels
textos escrits.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Reconeixement i ús de lèxic, formes i
estructures bàsiques pròpies de la llengua
estrangera, prèviament utilitzades.
Ús de recursos que ajudin a l’aprenen
tatge de la llengua (memorització, recitació,
associació de mots) i reflexió sobre el propi
aprenentatge, especialment per captar els
petits avenços que s’assoleixen.
Ús de recursos TIC i suports multimèdia
per al treball de vocabulari bàsic i estructures
lingüístiques de la llengua estrangera.
Valoració de la llengua estrangera com a
instrument per a la realització de tasques i com
a llengua de comunicació dins l’aula.
Dimensió plurilingüe i intercultural
Llengua catalana, castellana i primera llengua
estrangera
Valoració del coneixement de llengües per a
la comunicació i per a millorar la comprensió
dels altres i del món i per a valorar la pròpia
llengua i cultura.
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Valoració de la llengua i cultura catalanes,
a partir del coneixement i valoració d’altres
llengües i cultures.
Valoració positiva de la varietat lingüística
existent en el context social i escolar i de la
diversitat lingüística d’Espanya.
Curiositat i interès per a la millora dels
coneixements en les llengües estrangeres
per a poder comunicar-se amb companys i
companyes d’altres països i per a l’intercanvi
d’informació dins de l’espai escolar.
Valoració de la pròpia identitat lingüística
i cultural i assumpció d’una realitat multilin
güe.
Consciència de pertànyer a una comunitat
lingüística, social i cultural.
Valoració, actitud receptiva i de respecte
cap a les persones que parlen altres llengües
o variants del català i el castellà, i tenen una
cultura diferent a la pròpia.
Consciència de les actituds personals davant
les diferencies de llengües i cultures.
Assumpció d’altres punts de vista deguts a
una diferent llengua o cultura.
Actitud crítica davant missatges discrimina
toris i estereotips que reflecteixen prejudicis
racistes, classistes o sexistes.
Disponibilitat a qüestionar les actituds ne
gatives respecte a les llengües i cultures i a
superar els prejudicis.
Ús de llenguatges no discriminatoris i res
pectuosos amb les diferències.
Coneixement de la varietat lingüística exis
tent en el context social i escolar.
Coneixement que el català es parla a altres
llocs fora de Catalunya.
Coneixement de la diversitat lingüística
d’Espanya, llengües diferents i varietats del
castellà, incloses les d’altres països on es
parla el castellà.
Coneixement de la varietat de llengües que
es parlen al món, a partir de recerques guiades
a Internet, visionats audiovisuals o d’observació
de llibres escrits en diferents alfabets, prospec
tes i informacions sobre aparells.
Coneixement del fet que hi ha llengües que
es parlen a molts països i del fet que hi ha
països on es parlen moltes llengües.
Motivació per a comparar i estudiar el fun
cionament de les distintes llengües.
Comparació i identificació de les semblances
i diferències del sistema fonètic i la prosòdia
de diferents llengües a partir de produccions
tradicionals o actuals motivadores.
Identificació de les semblances i diferencies
en la manera de veure el món i expressar la seva
visió (el dies de la setmana, per exemple).
Identificació de les semblances i diferències
entre el català i castellà com a llengües romà
niques en camps lèxics concrets i en contes,
dites o cançons en diferents versions.
Identificació de paraules que s’assemblen en
altres llengües, arriscar-se a trobar el significat
i identificar les estratègies que fan servir.
Coneixement d’algunes semblances i dife
rències en els costums quotidians i ús de les
formes bàsiques de relació social als països on
es parla la llengua estrangera i la nostra.
Identificar paraules que viatgen d’una llengua
a una altra i dels manlleus que hi ha a la llengües
catalana i castellana, en camps lèxics concrets
(la cuina, els esports, entre altres).
Reconèixer els mots de les llengües estran
geres treballades a l’escola que hi ha al català
i al castellà i en altres llengües.

Full de disposicions i actes administratius

Ús d’estratègies lingüístiques apreses en
altres llengües per comprendre produccions
orals i escrites en les llengües estrangeres
treballades a l’escola.
Percepció de les dificultats de comunicació
i saber arribar a acords amb persones que
parlen altres llengües.
Estratègies comunicatives per adaptar-se a
l’interlocutor en contextos multilingües i refor
mular els missatges, o amb l’ús d’elements no
verbals per aconseguir que les altres persones
ens entenguin.
Reconeixement i aprenentatge de formes
bàsiques de relació social en una nova llengua
estrangera.
Identificació i coneixement de semblances
i diferències dels costums i formes de relació
social més habituals de les societats que parlen
les llengües estrangeres treballades a l’escola
o d’altres llengües i cultures.
Ús de la llengua estrangera per expressar i
manifestar sentiments i afeccions.
Valoració positiva de les diferents activitats
culturals i lingüístiques del centre en què s’uti
litza la llengua estrangera i participació activa
en elles.
Reconeixement i valoració de les produc
cions tradicionals (rimes, cançons, contes,
llegendes, textos orals i escrits) i actuals (di
buixos animats, pel·lícules i d’altres recursos
multimèdia).
Consciència de la diversitat de situacions en
què té sentit usar la llengua estrangera.
Actitud positiva d’interès i de confiança da
vant de l’aprenentatge de llengües estrangeres
i per conèixer altres llengües i cultures.
Criteris d’avaluació
Llengua catalana i literatura
Valorar la participació activa en les converses
de classe i l’ús d’un llenguatge comprensible
per a les funcions bàsiques, com relacionarse, aprendre, expressar experiències viscudes,
imaginar. Així mateix, ha de saber escoltar els
altres i respectar els torns de paraula.
Comprendre produccions orals (conferènci
es, exposicions, explicacions), provinents de
diferents mitjans. Tenir capacitat per fer-ne
una síntesi també oral a partir de les idees
principals que s’hi han exposat.
Exposar temes de producció pròpia oral
ment (exposicions, processos, comentaris
d’actualitat, entre altres) amb preparació
prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o
el gest a la situació comunicativa. Utilització
de material gràfic.
Aplicar tot tipus d’estratègies per compren
dre el sentit global i informació específica de
textos escrits de tipologia diversa i en diferents
formats. Saber elaborar síntesis en forma
d’esquema o mapa conceptual,
Comprendre autònomament textos escrits
(contes, poemes, articles, fullets informatius,
entre d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anun
cis, informatius). Saber respondre i formular
preguntes referides als textos que s’han llegit
o mirat.
Conèixer el funcionament d’una biblioteca
–també de les virtuals–, per localitzar llibres de
coneixements i lectures literàries.
Saber sintetitzar informació provinent de
webs utilitzant el format hipertext.
Escriure textos funcionals, narratius, literaris
i audiovisuals coherents –a mà i fent ús de

TIC– ben construïts, amb riquesa de llen
guatge, partint del procés de pensar escriure
o elaborar i revisar.
Conèixer i aplicar l’estructura que determina
la tipologia dels textos.
Expressar idees a través d’esquemes.
Utilitzar programari per comunicar-se amb
l’exterior: correu electrònic i entorns virtuals
de comunicació.
Saber escriure textos de totes les tipologies
amb un lèxic i estructura que s’adigui al tipus
de text, a les intencions i al registre. Tenir
capacitat per revisar i millorar els textos d’un
mateix o dels altres.
Conèixer la terminologia gramatical bàsica i
la funció de cada element en un enunciat.
Mostrar seguretat en l’ortografia de base,
bon coneixement de les normes ortogràfi
ques que responen a lleis constants i haver
après algunes normes d’excepció i algunes
excepcions; haver memoritzat les paraules
d’ús freqüent.
Aplicar l’accentuació gràfica en la majoria
de casos en els textos de producció.
Coneixement dels mecanismes de la llengua
per crear significat, com derivació, composició,
sentit figurat i tots els treballats durant el curs.
Aplicació en els textos de producció pròpia.
Mostrar progressiva autonomia en l’apre
nentatge: reflexió sobre el procés, organitza
ció i planificació del treball, acceptació dels
errors, autocorrecció i autoavaluació de tot
el procés.
Mostrar comprensió dels llibres de literatura
que llegeixen: saber explicar com són els
protagonistes, la trama, els escenaris. Valorar
el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una
valoració global.
Escriure textos de tot tipus: contes, poemes,
còmics, diaris personals, notícies.
Conèixer i valorar la diversitat lingüística i
cultural de Catalunya, d’Espanya i del món,
amb actitud de respecte cap a les persones
que parlen altres llengües i interès a com
prendre-les.
Saber comparar produccions de diferents
llengües per trobar-hi semblances i diferèn
cies i canviar el punt de vista personal per
poder comprendre altres maneres de veure
el món.
Tenir interès per solucionar el problemes de
comprensió i comunicació que es produeixen
en contextos multilingües sabent adaptar els
missatges.
Usar un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb els altres i ser crític amb els
prejudicis racistes, sexistes i classistes.

entre d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anun
cis, informatius). Saber respondre i formular
preguntes referides als textos que s’han llegit
o mirat.
Exposar textos orals preparats prèviament
de manera ordenada i clara (descripció de
situacions, de processos, exposicions). Utilit
zació de recursos adequats a l’audiència: to
de veu, gesticulació, suports visuals.
Extreure i contrastar informacions de textos
escrits diversos i mostrar la comprensió per
mitjà de la lectura en veu alta.
Aplicar a les lectures estratègies treballades
a llengua catalana.
Escriure textos funcionals i textos narratius
i poètics. I elaborar textos audiovisuals amb
coherència i cohesió i correcció lingüística,
utilitzant procediments adequats (selecció,
ordenació, revisió).
Reflexionar sobre el propi procés d’apre
nentatge, detectant errors i avenços.
Observació i aplicació de l’organització dels
textos llegits i escrits a l’aula: descripcions,
exposicions, instruccions, diàlegs, notícies,
entre altres.
Observació dels connectors per precisar el
significat dels textos.
Aplicar la puntuació apresa a llengua ca
talana.
Aplicar la terminologia gramatical apresa a
llengua catalana.
Coneixement de les normes ortogràfiques,
apreciant el seu valor social.
Reflexionar sobre el propi procés d’apre
nentatge, detectant errors i avenços.
Gaudir amb la lectura de textos tradicionals
i de la literatura infantil adequats al cicle.
Escriure textos funcionals i textos narratius
i poètics amb coherència, cohesió i correcció
lingüística, utilitzant procediments adequats
(selecció, ordenació i revisió).
Conèixer i valorar la diversitat lingüística i
cultural de Catalunya, d’Espanya i del món,
amb actitud de respecte cap a les persones
que parlen altres llengües i interès a com
prendre-les.
Saber comparar produccions de diferents
llengües per trobar-hi semblances i dife
rències i canviar el punt de vista personal
per poder comprendre altres maneres de
veure el món.
Tenir interès per solucionar el problemes de
comprensió i comunicació que es produeixen
en contextos multilingües sabent adaptar els
missatges.
Usar un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb els altres i ser crític amb els
prejudicis racistes, sexistes i classistes.

Llengua castellana i literatura
Participar de forma adequada en les situ
acions comunicatives, respectant les normes
d’interacció oral.
Realitzar exposicions orals amb ordre, co
herència i claredat (coneixements, vivències,
fets, idees, opinions), utilitzant adequadament
recursos no lingüístics (gesticulació, suports
visuals).
Comprendre i extreure la informació rellevant
de textos produccions adequades a l’edat,
provinents de diferents mitjans (explicacions,
lectures, audiovisuals), diferenciant idees prin
cipals i secundàries, identificant idees, opinions
i valors no explícits.
Comprendre autònomament textos escrits
(contes, poemes, articles, fullets informatius,
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Primera llengua estrangera
Captar el missatge global i específic de
produccions i interaccions orals variades pro
cedents de diferents contextos relacionats amb
els alumnes i el seu entorn més proper.
Expressar-se amb certa fluïdesa davant les
produccions i interaccions orals més habituals
en l’àmbit escolar i personal.
Participar amb naturalitat en les interaccions
orals (fer preguntes, demanar aclariments o
disculpes, donar les gràcies) i mostrar interès
en les produccions orals pròpies i respecte per
les produccions orals dels altres.
Emprar la llengua estrangera amb correcció
tenint en compte l’entonació, el ritme i les es
tructures pròpies per transmetre informacions
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diverses d’acord amb una finalitat comunicativa
i emprant els recursos disponibles.
Fer petites exposicions orals individuals o en
grup de temes relacionats amb les diferents
àrees del coneixement.
Comprendre el sentit global i informació
específica de textos escrits de tipologia diversa
i en diferents suports i formats.
Elaborar textos escrits senzills tant en suport
paper com digital segons un model i tenint
en compte el destinatari, el tipus de text i la
finalitat comunicativa.
Mostrar cura i interès per les produccions
escrites així com dels elements que en són
propis (correcció, planificació, contextualitza
ció, revisió).
Valorar i reconèixer les diferents estratè
gies que ajuden a prendre consciència del
propi aprenentatge i mostrar un cert grau
d’autonomia a l’hora de resoldre situacions
d’aprenentatge.
Actitud de respecte cap a les persones
que parlen altres llengües i interès per com
prendre-les.
Valorar la llengua estrangera com a instru
ment de comunicació amb altres persones i
cultures, interessant-se per les produccions
tradicionals i actuals en llengua estrangera.
Saber comparar produccions de diferents
llengües per trobar-hi semblances i diferèn
cies i canviar el punt de vista personal per
poder comprendre altres maneres de veure
el món.
Tenir interès per solucionar els problemes de
comprensió i comunicació que es produeixen
en contextos multilingües, sabent adaptar els
missatges.
Usar un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb els altres i ser crític amb els
prejudicis racistes, sexistes i classistes.
Segona llengua estrangera
Captar el missatge global de les produccions
orals més treballades a l’aula, amb suport
visual i no visual.
Captar informació rellevant d’un missatge
oral.
Entendre i participar activament de les
interaccions orals a l’aula.
Reconèixer mots i expressions orals en la
seva forma escrita i usar-los oralment.
Reproduir textos orals seguint un model
i relacionats amb l’alumnat o el món que
l’envolta.
Reproduir textos orals tenint en compte
l’entonació i el ritme, segons el model ofert.
Escriure paraules, expressions conegudes
i frases a partir de models i amb una finalitat
específica.
Saber comparar produccions de diferents
llengües per trobar-hi semblances i diferèn
cies i canviar el punt de vista personal per
poder comprendre altres maneres de veure
el món.
Tenir interès per solucionar els problemes de
comprensió i comunicació que es produeixen
en contextos multilingües, sabent adaptar els
missatges.
Mostrar interès i valorar la utilització d’una
llengua estrangera nova per a la comunicació
dins l’aula i per participar activament en les
diferents situacions d’aprenentatge.
Usar un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb els altres i ser crític amb els
prejudicis racistes, sexistes i classistes.

Coneixement del medi natural, social i
cultural
L’àrea de Coneixement del medi natural,
social i cultural a l’educació primària té com
a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixe
ments i les eines per ubicar-se en l’entorn on
viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo
i a millorar-lo.
El concepte de medi que dóna nom a l’àrea
fa referència tant al conjunt de situacions, fe
nòmens, objectes, elements o problemes que
integren l’espai natural i humanitzat –l’escenari
on conviuen les persones i on interactuen amb
la naturalesa– com a una manera d’aproximarse a l’estudi de la realitat natural i social. El
coneixement del medi centra la seva inter
venció didàctica a facilitar a l’alumnat el pas
de la cultura viscuda a la seva reconstrucció
intel·lectual.
L’àrea pretén capacitar l’alumnat per en
tendre, opinar i prendre decisions sobre els
aspectes de l’entorn amb els que interacciona.
L’aprenentatge ha d’ésser contextualitzat i
encaminat a interpretar les experiències, tant
directes com indirectes, properes en el temps i
en l’espai, i significatives a fi de poder establir
relacions cognitives i afectives. El coneixement
del medi ha de permetre a l’alumnat d’incidir
en la millora del seu entorn i fer-ne un ús
sostenible.
Els diferents aspectes i dimensions que
constitueixen l’entorn s’interrelacionen i inte
ractuen. Convé tenir present que els fenòmens
naturals i socials, objecte d’estudi de l’àrea, no
es presenten en la realitat sota un prisma disci
plinar, sinó en forma de problemes, interessos,
conflictes o expectatives que es comprenen
millor quan s’estudien i s’analitzen relacionant
els coneixements propis de les disciplines que
integren l’àrea.
Els objectius de l’àrea s’han de referir,
doncs, als conceptes propis del medi natural,
social i cultural, als aspectes metodològics
i procedimentals, i als hàbits i valors per la
convivència. Per assolir aquests objectius cal
preparar l’alumnat perquè reflexioni sobre el
seu propi procés d’aprenentatge.
L’àrea contribueix molt especialment al pro
cés de creixement intel·lectual de les persones.
Juntament amb l’Educació per a la ciutadania
i els drets humans, ha de contribuir de manera
preferent a capacitar els infants per col·laborar
en la construcció de la realitat futura. Per tant,
l’alumnat hauria de començar a aprendre a
plantejar alternatives i propostes de millora a
través d’un treball cooperatiu amb una actitud
dialogant i oberta a les interpretacions dels
altres, competències que són pròpies dels
ciutadans i ciutadanes del segle XXI. I també
hauria de saber com vetllar per la seva pròpia
salut, i la dels altres.
Tots els infants construeixen representacions
del món i aprenen a elaborar explicacions
personals sobre allò que els envolta. L’aula
és el lloc on s’han d’explicitar aquestes idees
prèvies i les diverses concepcions del món
que estan a la base dels processos personals
d’aprenentatge. Només quan l’alumnat pren
consciència del que sap, o pensa que sap, i
ho comunica està en disposició de compartirho amb els altres i de modificar-ho si escau.
Aquest és un procés reflexiu a partir del qual
l’alumnat construeix el seu propi aprenentatge
i es dota d’eines per trobar respostes vàlides i
coherents a les qüestions que es formula.
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Competències pròpies de l’àrea
Coneixement del medi natural, social i
cultural hauria de facilitar el desenvolupament
de les competències bàsiques de l’educació
primària. Entenem per competència l’aplicació
dels coneixements, habilitats i actituds a la
resolució de problemes en contextos diferents.
Per tant, el desenvolupament de les compe
tències exigeix sempre una pràctica concreta i
una seqüència dels continguts organitzats des
del més simple i concret fins al més complex
i abstracte d’acord amb el procés maduratiu
dels infants i presentats en una seqüència en
espiral a través dels cursos, cicles i etapes.
Les competències pròpies de l’àrea estan
estretament vinculades al bloc de compe
tències específiques centrades en conviure i
habitar el món (competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic i competència
social i ciutadana).
Assolir la competència de conviure i habitar
el món implica:
Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçars’hi utilitzant plànols i mapes.
Identificar, localitzar i descriure les principals
característiques naturals, humanes i socials
d’un territori utilitzant conceptes i procediments
geogràfics.
Conèixer i comprendre el context natural,
social, cultural i tecnològic on està immers.
Utilitzar críticament fonts d’informació que
usin diferents tipus de suport per observar i
analitzar l’entorn.
Identificar un problema de naturalesa geo
gràfica o mediambiental, ubicar-lo en el territori,
analitzar-ne les causes i les conseqüències
i el rol dels seus protagonistes, valorar les
alternatives al problema, fer-ne una proposta
pròpia que es pugui dur a la pràctica, tenint
en compte l’ús sostenible del medi.
Situar etapes i fets de la història personal,
familiar, local, catalana i espanyola en el temps
i en una estructura cronològica.
Descriure, analitzar i valorar els canvis i les
continuïtats i les causes i les conseqüències
d’algun esdeveniment clau de la història de
Catalunya i d’Espanya utilitzant diferents fonts
històriques primàries i secundàries.
Relacionar alguns fets de la història del
segle XX i XXI amb la història familiar i local
i narrar-los. Identificar i valorar elements del
patrimoni. Participar en projectes de con
servació i comunicació del patrimoni i de la
memòria històrica.
Plantejar preguntes investigables sobre
característiques i canvis observables en els
materials i en els objectes tecnològics, en els
éssers vius, en els ecosistemes propers i en la
Terra vista com a planeta, identificar evidències
i extreure conclusions que possibilitin prendre
decisions per actuar.
Explicar els fenòmens amb l’ajuda de
models, verificar la coherència entre les ob
servacions i l’explicació donada, i expressar-la
utilitzant diferents canals comunicatius.
Utilitzar el coneixement científic per com
prendre situacions properes relacionades amb
problemàtiques ambientals, amb la conservació
de la salut o amb l’ús d’objectes tecnològics
i per prendre decisions coherents per actuar
amb aquest coneixement.
Valorar la democràcia com a forma de
convivència i de govern que permet exercir
i respectar els drets i deures individuals i
col·lectius.
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Participar en la vida col·lectiva de la classe,
l’escola i la localitat, posant en pràctica ha
bilitats socials que afavoreixen les relacions
interpersonals.
Actuar en el marc de projectes col·lectius per
resoldre problemes i millorar la vida de la co
munitat i per promoure una vida saludable.
Aportacions de l’àrea a les competències
bàsiques
Si considerem que l’àrea de Coneixement del
medi natural, social i cultural té com a finalitat
proporcionar a l’alumnat els coneixements i
les eines per situar-se en l’entorn on viu, per
aprendre a respectar-lo, a millorar-lo i a conviu
re-hi, la contribució al desenvolupament de les
competències bàsiques és força significativa. El
coneixement del medi contribueix a l’assoliment
de totes les altres competències de la manera
que es detalla a continuació:
Competències comunicatives
Expressar idees i organitzar informacions de
manera eficaç i intel·ligible sobre espais, fets,
problemes i fenòmens geogràfics, històrics,
socials, naturals i tecnològics,
Comunicar idees i informacions de manera
oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per infor
mar, per convèncer, per dialogar,
Utilitzar convencions cartogràfiques, mate
màtiques i científiques i saber-les interpretar,
Identificar informacions rellevants de l’àrea
en textos que utilitzen diferents canals comu
nicatius i de procedències diverses.
Competències metodològiques
Plantejar-se preguntes que puguin ser ob
jecte d’investigació,
Utilitzar habilitats de planificació del tre
ball,
Utilitzar habilitats per a la recollida i tracta
ment de la informació,
Utilitzar el pensament crític i creatiu per
a l’anàlisi de la informació, la resolució de
problemes i la presa de decisions.
Competències personals
Aplicar coneixements i habilitats en contex
tos familiars i del seu entorn,
Buscar els fonaments de la seva identitat,
Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·
lectius de manera responsable i creativa,
Desenvolupar habilitats personals (autoesti
ma, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentat
ge, iniciativa...) que afavoreixen les relacions
interpersonals.
Estructura dels continguts
Els continguts de l’àrea s’organitzen en
set blocs: L’entorn i la seva conservació;
El món dels éssers vius; Les persones i la
salut; Persones, cultures i societats; Canvis i
continuïtats en el temps; Matèria i energia; i
Entorn, tecnologia i societat.
Aquesta organització dels continguts in
tegra coneixements, procediments i actituds
diversos. El professorat haurà de triar aquells
continguts concrets que, depenent de l’en
torn, facilitin que l’alumnat adquireixi eines
útils per interpretar els fenòmens i problemes
més rellevants i tingui marcs de referència
per aproximar-se a la comprensió del món.
Aquesta aproximació no es pot restringir al
marc espacial de la seva localitat, comarca o
país, sinó que ha de poder abastar la informa
ció a la qual tenen accés a través de les TIC
i d’altres mitjans de comunicació.
Els coneixements conceptuals, vinculats als
procediments propis de les disciplines de l’àrea,

han de relacionar-se amb el procés d’adqui
sició de competències relacionades amb els
llenguatges oral, escrit i matemàtic i amb les
de la resolució de problemes oberts.
a) Els continguts del medi social i cultural
Els continguts del medi social i cultural pro
cedeixen fonamentalment de la geografia i de
la història. Aquestes dues disciplines han de
permetre a l’alumnat de primària situar-se en
l’espai i en el temps i adquirir els instruments
conceptuals i procedimentals necessaris per
comprendre el món on viuen i contribuir a la
seva evolució.
La geografia ha d’ajudar a l’alumnat de
primària a construir:
Coneixements sobre:
Els llocs, els paisatges i els territoris per
poder situar-hi les informacions a les que té
accés, desplaçar-s’hi i actuar,
L’organització de l’espai i les condicions de
vida de les persones que habiten els espais
local, comarcal, català i espanyol sense dei
xar de banda altres espais on es produeixin
situacions o problemes rellevants,
Els grans problemes relacionats amb
l’adaptació de les persones i de les societats
a l’entorn i la utilització dels recursos que
ofereix,
Habilitats i estratègies per:
Actuar en l’espai i aprendre a resoldre
problemes,
Dominar els mètodes que li permetin utilitzar
i realitzar plànols i mapes, imatges, croquis i
esquemes, diagrames i gràfiques, observaci
ons, enquestes i entrevistes.
En definitiva, els coneixements geogràfics
han de permetre a l’alumnat d’aquesta etapa
educativa percebre i conèixer els seus espais
de vida, saber pensar i interpretar l’espai, saber
actuar en, sobre i amb l’espai, saber expressar
l’espai i saber expressar la dimensió espacial
d’un problema.
La història ha de permetre que l’alumnat de
primària adquireixi:
Coneixements sobre:
Els propis referents temporals i cronològics
per organitzar la noció de temps,
L’estructuració i la mesura del temps social
i històric (successió, simultaneïtat, durada,
cronologia, periodització),
Maneres de viure en el passat, esdeveni
ments i personatges rellevants de la història
local, catalana i espanyola, en especial dels
segles XIX, XX i XXI,
Habilitats i estratègies per:
Comparar diferents èpoques, esdeve
niments o problemes històrics ubicant-los
cronològicament, utilitzar i interpretar diferents
fonts i evidències del passat, consultar tota
mena de documents i de mitjans, en especial,
els tecnològics, i elaborar breus informes en
relació amb l’estat de conservació del patrimoni
històric i cultural local.
En síntesi, els coneixements històrics de
l’educació primària han de permetre a l’alum
nat ubicar la seva pròpia història en el temps
social i relacionar el passat amb el present i
el futur, situar-se davant dels grans períodes
de la història de Catalunya i Espanya sense
oblidar alguns esdeveniments mundials, en
especial dels segles XIX, XX i XXI, utilitzar tota
mena d’informacions, evidències i fonts per
construir relats i narracions històriques sobre
situacions o problemes concrets i, finalment,
elaborar projectes relacionats amb la difusió i
la conservació del patrimoni local.
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b) Els continguts del medi natural
Els continguts del medi natural procedeixen
de diverses disciplines científiques, com són la
biologia, la física, la geologia i la química, així
com de la tecnologia. Aquests coneixements
han de permetre a l’alumnat de primària fer-se
preguntes sobre fenòmens del món natural i els
efectes de l’activitat humana sobre el medi, i
elaborar explicacions racionals que tinguin
en compte les observacions i orientin la seva
actuació.
Les ciències i la tecnologia han de permetre
que l’alumnat de primària construeixi:
Coneixements sobre:
Els materials, sobre com són i com canvien,
per tal de poder prendre decisions en relació
amb el seu ús,
L’energia, les seves fonts i com es transfe
reix, per tal de valorar la necessitat d’utilitzar-la
racionalment,
Els éssers vius: què els caracteritza i com
s’interrelacionen entre ells i amb el medi, per
tal de comprendre la necessitat de conservar
la seva diversitat i els diferents hàbitats i que
les persones adoptin formes de viure que
possibilitin el manteniment de la salut pròpia
i col·lectiva,
La Terra, la seva situació a l’univers, la seva
estructura i els seus canvis, per tal posar en
dubte mites i aprendre a buscar explicacions
racionals als fenòmens observats,
La tecnologia, les parts, l’estructura i el
funcionament dels objectes tecnològics, per tal
de ser capaç d’analitzar, dissenyar o fabricar
objectes tècnics orientats a donar resposta a
alguna necessitat de les persones.
Habilitats i estratègies per:
Buscar respostes o solucions a problemes
de tipus científic o tecnològic, a partir del plan
tejament de preguntes i hipòtesis investigables,
dissenyar en equip processos per donar-hi
resposta, recollir dades i organitzar-les, iden
tificar regularitats i deduir conclusions a partir
de les evidències obtingudes, construir models
i prototipus, i descriure i justificar –oralment,
gràficament i per escrit– el procés dut a terme
i els resultats obtinguts.
En resum, els coneixements científics i tec
nològics a aprendre en l’educació primària han
de permetre a l’alumnat començar a afrontar la
recerca de possibles respostes a problemes o
qüestions del seu entorn que siguin socialment
rellevants i possibilitin donar sentit a les seves
actuacions i, al mateix temps, apreciar el plaer
que comporta arribar a trobar explicacions
racionals dels fets i la utilitat de l’aplicació de
procediments i d’actituds científiques.
Encara que en l’educació primària els
continguts es presentin organitzats per àre
es, per a l’assoliment de les competències
bàsiques és convenient establir relacions
entre ells sempre que sigui possible. La
connexió entre continguts d’àrees diverses
mostra les diferents maneres de tractar una
mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió. De
la mateixa manera, els continguts que en una
àrea es presenten com a instrument trobaran
en una altra àrea els contextos adequats que
els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb na
turalitat en situacions de relació amb l’entorn
i la vida diària. Al final dels continguts de cada
cicle es concreten les connexions que es poden
establir amb d’altres àrees; la proposta que
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es fa té un caràcter orientatiu i en cap cas
és exhaustiva.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
A l’educació primària les nenes i els nens
estan habitualment interessats per molts fets
que succeeixen al seu entorn i la metodologia
per ajudar-los en l’aprenentatge dels con
tinguts de l’àrea de Coneixement del medi
natural, social i cultural hauria partir de l’anàlisi
d’aquest tipus de situacions que els motiven,
per tal d’estimular-los inicialment a plantejarse preguntes rellevants i a expressar els seus
punts de vista.
La transformació d’aquestes idees inicials en
d’altres que estiguin més fonamentades en el
coneixement actual de les diferents disciplines
de l’àrea requereix un treball que afavoreixi la
seva evolució al llarg dels cicles. Els models
interpretatius generats per les ciències implica
des tenen un elevat nivell d’abstracció i el seu
aprenentatge requereix un ensenyament que
parteixi de l’anàlisi de diverses situacions con
textualitzades i a partir del treball en diferents
cicles i en una seqüència en espiral.
Per a la selecció d’aquestes situacions s’ha
de buscar l’equilibri entre les realitats locals,
catalana i espanyola i global i entre els temps
més allunyats i els més propers tant en el passat
com en el futur i, a partir d’elles, promoure
l’observació i la cerca de dades. S’ha de
potenciar el coneixement directe de la realitat
a l’hora d’estudiar els fenòmens, els objectes
tecnològics, el propi territori o el passat que
tenim present, i privilegiar la identificació
d’evidències que confirmin o posin en dubte
les idees expressades, així com la lectura de
textos i imatges que es troben en materials
impresos o a Internet, per poder accedir a
informacions i coneixements distants en el
temps i en l’espai.
En el procés d’aprendre també serà impor
tant el temps dedicat a ensenyar l’alumnat a
prendre consciència dels propis aprenentatges,
a estructurar-los i a sintetitzar-los de manera
que els puguin recordar quan els necessitin i,
finalment, el dedicat al treball de les actituds
i les habilitats que capacitin les nenes i nens
per actuar, tenint en compte el seu nivell i els
coneixements apresos, en la promoció d’una
forma de vida saludable i d’un ús sostenible del
medi i, en general, en situacions de participació
ciutadana i de defensa dels drets humans.
Tot això comporta, a més, un treball de
tipus cooperatiu en petits grups que doni
ocasió al desenvolupament d’actituds i habi
litats relacionades amb l’escolta, el consens,
l’autoavaluació i la coavaluació, i que possibiliti
aprofundir en les perspectives multicultural i de
gènere. L’elaboració d’escrits que recullin les
diferents idees, observacions o resums possi
bilita introduir rigor i precisió en les reflexions
i facilita la seva millora a partir d’activitats
d’avaluació mútua. Convé, sempre que sigui
possible, realitzar aquests escrits utilitzant
programes informàtics de tractament de textos
i incloent-hi imatges.
Les TIC esdevenen un instrument rellevant en
l’ensenyament i aprenentatge de les ciències,
des de l’observació inicial fins a la realització
i valoració final. A partir de visualitzadors i
sensors es pot observar i mesurar fenòmens
reals, transferint les dades a l’ordinador per
organitzar-les, fer-ne els gràfics corresponents i
analitzar-ho sense haver de fer els càlculs me

cànicament. Amb la modelització de fenòmens
i els simuladors, a partir de la interacció amb
els objectes, es poden fer proves virtuals.
A Internet, s’hi troben recursos d’informació,
mapes virtuals, bases de dades i aplicacions
per als projectes a realitzar amb l’alumnat. Es
treballaran estratègies per a la localització de
la informació, l’obtenció i tractament de les
dades i les habilitats d’anàlisi i de comunica
ció (col·laborativa, de presentació i publicació
dels resultats).
En el bloc d’Entorn, tecnologia i societat
s’inclouen els continguts per al treball de les
habilitats bàsiques que es requereixen de
les TIC, tot i que s’han de treballar i avaluar
dins del context que cada àrea o projecte de
treball determini.
L’avaluació ha d’estar dirigida fonamental
ment a millorar l’aprenentatge de l’alumnat, és
a dir, a subministrar informació, de diferents
procedències, per comprendre els punts forts
i els punts febles de l’aprenentatge de l’alum
nat en relació amb els objectius establerts i
els continguts. D’aquesta manera, els i les
mestres podran adaptar el programa a les
necessitats reals de l’alumnat, per ajudar-los
a superar els obstacles i assolir els objectius
establerts.
Amb aquesta finalitat, i per estimular que
els alumnes aprenguin a autoavaluar-se i a
autoregular-se, entenem que s’ha de promoure
una avaluació inicial de les idees prèvies i de
les representacions sobre el que pensen que
aprendran, i una avaluació en el procés d’apre
nentatge, incidint especialment en la regulació
de les formes d’anticipació i planificació del
seu pensament i la seva acció.
Finalment caldrà planificar una avaluació
final o sumativa, d’acord amb els criteris
d’avaluació, en la qual l’alumnat haurà de
demostrar haver assolit els objectius, a partir
de la proposa de situacions o problemes en
relació als quals, per donar-hi resposta, hagin
d’aplicar els coneixements apresos.
Objectius
L’àrea de Coneixement del medi natural,
social i cultural de l’educació primària té com
a objectiu el desenvolupament de les capa
citats següents:
1. Plantejar-se, identificar i resoldre interro
gants i problemes relacionats amb fenòmens
i elements significatius de l’entorn natural,
social i cultural, utilitzant estratègies de cerca
i tractament de la informació, i analitzar els
resultats i plantejar solucions alternatives als
problemes.
2. Utilitzar diversos llenguatges per expres
sar i comunicar els continguts de l’àrea de for
ma personal i creativa, seleccionar i interpretar
dades expressades per mitjà de codis diversos
(lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar sobre
el propi procés d’aprenentatge.
3. Comportar-se d’acord amb els hàbits
de salut i higiene personal derivats del conei
xement del cos humà, mostrant una actitud
d’acceptació crítica i de respecte per les dife
rències individuals (edat, sexe, característiques
físiques i personalitat).
4. Participar activament en el treball en
grup, adoptant una actitud responsable,
solidària, cooperativa i dialogant, argumentar
les pròpies opinions i contrastar-les amb les
dels altres, respectant els principis bàsics del
funcionament democràtic.
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5. Prendre consciència de pertinença a
diferents àmbits socials i culturals, reconèixer
la diversitat com a element enriquidor de la
convivència, respectar la igualtat de drets i
deures de les persones, reconeixent les pròpies
responsabilitats.
6. Identificar l’especificitat dels éssers hu
mans i analitzar i valorar críticament la interven
ció humana en el medi i el seu impacte al llarg
del temps, adoptant compromisos individuals i
col·lectius d’actuar en la protecció i millora del
medi ambient i del patrimoni cultural.
7. Reconèixer en el medi natural, social i cul
tural els canvis i les continuïtats relacionats amb
el pas del temps, comprendre algunes relacions
de successió i simultaneïtat, de cronologia i de
durada, i aplicar aquests coneixements en la
interpretació del present, la comprensió del
passat i en la construcció del futur.
8. Identificar els principals elements de
l’entorn natural, social i cultural, analitzar la
seva organització, les seves característiques i
interaccions i aplicar aquest anàlisi a diferents
escales espacials i temporals.
9. Planificar i realitzar projectes i aparells
senzills, analitzant les propietats dels materials
i les eines i màquines que hi intervenen, tot
valorant la contribució de la ciència i la tècnica
a la millora de les condicions de vida de les
persones.
10. Utilitzar de manera responsable i creati
va les TIC i el material relacionat amb l’experi
mentació i el treball de camp, tant com a eines
per obtenir informacions, com a instruments
per aprendre i compartir coneixements.
11. Utilitzar la llengua com a eina per
construir coneixement, per comunicar-lo i per
compartir-lo amb els altres, a partir del desen
volupament de les competències comunica
tives pròpies de l’àrea (descripció, explicació,
justificació, interpretació i argumentació).
12. Participar en l’elaboració, realització i
avaluació de projectes relacionats amb as
pectes rellevants de l’entorn natural, social i
cultural, amb la conservació del medi ambient
i del patrimoni i amb accions solidàries i de
justícia social.
13. Apreciar el gaudi que comporta arribar
a trobar explicacions racionals dels fets i pro
blemes que s’identifiquen en el nostre entorn
i de la utilitat de l’aplicació de procediments i
actituds científiques.
Continguts
cicle inicial

L’entorn i la seva conservació
Observació d’elements i fenòmens naturals
i comunicació de les observacions utilitzant
formes de representació bàsiques.
Orientació mitjançant l’observació d’ele
ments naturals i humanitzats de l’entorn.
Exploració d’algun aspecte de l’entorn a
partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el
treball cooperatiu.
El món dels éssers vius
Observació, utilitzant mètodes directes i
indirectes, d’organismes i d’objectes inerts,
per identificar-ne les diferències.
Caracterització dels éssers vius per la seva
capacitat de realitzar les funcions bàsiques:
nutrició, reproducció i relació.
Observació a ull nu d’un organisme en el
seu medi natural o reproduint el medi a l’aula.
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Identificació i determinació d’animals i plantes
de l’entorn segons diferents criteris observa
bles. Valoració de la responsabilitat envers els
animals domèstics i plantes.
Identificació de les característiques i com
portaments d’animals i plantes per adaptar-se
al medi.
Comunicació oral de les observacions rea
litzades utilitzant diferents llenguatges.
Les persones i la salut
Caracterització de l’ésser humà com a
ésser viu.
Identificació de les parts del cos. Observació
de diferències i semblances, canvi i continuïtat
entre persones.
Identificació de la nutrició en relació amb el
creixement, recanvi i manteniment de la vida.
Reconeixement dels diferents tipus d’ali
ments. Valoració d’una alimentació sana i
variada.
Observació i identificació de les parts del cos
que permeten la relació amb el medi. Percepció
de la llum, el so, els sorolls i el silenci.
Expressió raonada de sensacions personals
i respecte davant les opinions dels altres.
Valoració i justificació de la necessitat de la
higiene, del descans personal i valoració del
bon ús del temps de lleure.
Persones, cultures i societats
Identificació dels diferents àmbits als quals
pertany l’alumnat: la família, l’escola, el barri
o la localitat.
Reconeixement de la importància de la
participació i coresponsabilitat en les tasques
de la vida domèstica, escolar i social, superant
estereotips sexistes.
Descoberta i identificació dels elements ca
racterístics de l’entorn, els serveis i els espais
comuns, valorant la responsabilitat personal
en el seu ús.
Descoberta de les formes d’organització de
l’escola i de l’entorn proper, valorant la impor
tància de la convivència. Reconeixement dels
drets i deures de les persones del grup, així
com la importància del diàleg en la resolució
de conflictes.
Representació de situacions quotidianes on
s’assumeixi rols culturals diferents del propi,
s’observi les manifestacions culturals de l’en
torn i es valori la seva diversitat i riquesa.
Canvis i continuïtats en el temps
Observació dels canvis en les persones al
llarg del temps. Reconeixement de les diverses
etapes de la vida.
Ús de fonts orals, imatges i materials per
reconstruir la pròpia història, valorant la dels
altres i l’intercanvi comunicatiu dins el grup.
Ús de les nocions bàsiques de temps
(abans/després, passat/present/futur, durada)
i de les unitats de mesura bàsiques (dia, set
mana, mes i any).
Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en
fets quotidians propers a la seva experiència i
en elements del patrimoni.
Matèria i energia
Observació, descripció i classificació de
materials en funció d’algunes propietats tot
relacionant-les amb els seus usos.
Distinció entre objectes d’un sol tipus de
material o de diferents. Aplicació de criteris de
separació i selecció als residus urbans. Parti
cipació en la reducció, reutilització i reciclatge
de residus de l’escola.

Observació i descripció d’interaccions que
produeixin canvis en un sistema.
Plantejament de preguntes a partir d’ob
servacions i ús de taules simples per recollir
dades i comparar-les.
Manteniment de la neteja i col·laboració en
l’ordre i l’estalvi de materials a l’escola.
Entorn, tecnologia i societat
Observació del funcionament d’aparells ha
bituals de casa i de l’escola, de les parts que
els componen i reconeixement de l’energia que
utilitzen. Identificació d’elements que poden
ocasionar riscos. Adopció de comportaments
que contribueixen a la seguretat personal i a
la dels altres.
Utilització de peces modulars per a la cons
trucció d’estructures senzilles, tenint cura de
les eines i dels materials.
Muntatge i desmuntatge de joguines i
d’identificació de les parts que componen
alguns objectes.
Reconeixement d’elements bàsics de l’or
dinador i del programari. Utilització del teclat,
del ratolí i del micròfon i iniciació al programari
bàsic de processador de text, edició gràfica
i de presentació.
Iniciació al correu electrònic en grup i amb
ajuda.
Iniciació a l’ús de la càmera fotogràfica.
Connexions amb altres àrees
Comprensió i producció de missatges orals,
escrits i audiovisuals.
Comunicació d’informacions amb diferents
llenguatges simbòlics.
Vivència del propi cos i valoració de la salut
personal.
Orientació en l’espai.
Ús d’unitats de mesura del temps.
Utilització dels recursos de les TIC.
Criteris d’avaluació
Observar l’entorn i identificar relacions
senzilles entre els elements que en formen
part, distingint els elements humanitzats i els
naturals. Valorar la importància de respectar i
protegir el medi.
Distingir éssers vius i objectes inerts i
relacionar característiques (nutrició, relació,
reproducció) d’animals i plantes propers, amb
la seva identificació com a éssers vius.
Reconèixer i classificar amb criteris ele
mentals els éssers vius de l’entorn i identificar
algunes relacions que estableixen amb el medi,
utilitzant els instruments adequats i mostrant
una actitud de respecte per la natura i pel
material.
Reconèixer les principals parts del cos
humà i relacionar-les amb la seva funció i
amb els canvis físics que es produeixen al
llarg de la vida. Identificar semblances i di
ferències entre les persones i valorar la seva
diversitat física.
Valorar positivament la relació entre la
salut i el benestar de la persona i la pràctica
de determinats hàbits associats a la higiene,
l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici
físic i el descans.
Conèixer alguns valors fonamentals de
la convivència democràtica, especialment
aplicats a l’escola, i la necessitat de respec
tar les normes bàsiques com a ciutadans i
ciutadanes.
Reconèixer, identificar i posar d’exemples
de les responsabilitats i de les tasques que
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desenvolupen les persones a l’entorn, superant
els estereotips sexistes.
Identificar els grups de pertinença dins l’en
torn i les seves relacions. Reconèixer algunes
manifestacions culturals presents en l’àmbit
escolar, local, mostrant empatia, valorar la seva
riquesa i respectar la seva diversitat.
Valorar el paper de les famílies i descriure
alguns aspectes de la vida personal i familiar.
Ordenar temporalment alguns fets rellevants.
Descriure altres fets quotidians i elements
patrimonials aplicant nocions temporals
bàsiques.
Observar i identificar les propietats d’alguns
materials i relacionar-les amb els seus usos,
fent-se preguntes que permetin obtenir infor
macions rellevants.
Desmuntar i tornar a muntar objectes
senzills i joguines, diferenciar els diferents
components, manipulant-los amb precaució
i descriure algunes característiques del seu
funcionament.
Col·laborar en les tasques del treball en
grup, contrastant i valorant les explicacions
dels altres i les pròpies amb respecte.
cicle mitjà

L’entorn i la seva conservació
Caracterització del sistema Sol-Terra-Lluna
i establiment de relacions entre els moviments
de rotació i translació de la Terra, el dia i la
nit i les estacions, i entre la posició del Sol i
les ombres.
Mesura de la temperatura, direcció i velocitat
del vent i quantitat de precipitacions. Iniciació
al registre, representació gràfica i interpreta
ció de dades meteorològiques. Utilització de
recursos TIC.
Reconeixement de formes de relleu i
accidents geogràfics i localització dels més
rellevants de l’entorn.
Observació i descripció de diferents tipus de
paisatge de l’entorn proper i llunyà, reconeixent
els elements naturals i humanitzats i l’impacte
de l’activitat humana el paisatge.
Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai.
Inici a l’ús i elaboració de plànols i mapes del
barri o ciutat.
Identificació i disseny d’actuacions res
ponsables orientades a l’ús sostenible de
l’entorn.
Realització d’un treball d’investigació a partir
d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball
cooperatiu i l’ús de les TIC.
El món dels éssers vius.
Caracterització de la funció de nutrició en
els animals i plantes.
Caracterització de la funció de relació a
partir de l’observació d’animals i plantes i
relacionant-les amb els seus hàbitats.
Caracterització de la funció de reproducció a
partir de l’observació d’animals i plantes.
Classificació dels diferents grups de
vertebrats i de plantes (herbes, arbustos i
arbres) de l’entorn proper a partir d’algunes
característiques observables utilitzant claus
dicotòmiques senzilles.
Identificació d’activitats econòmiques re
lacionades amb la cria d’animals i el cultiu
de plantes.
Interès per la protecció i cura d’animals i
plantes de l’entorn proper.
Interès per l’observació i la generació
de preguntes científiques, així com per la
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construcció de respostes coherents amb el
coneixement científic.
Les persones i la salut
Reconeixement de la morfologia externa
del cos.
Identificació dels sistemes que participen en
la funció de relació: locomotor i nerviós.
Reconeixement dels canvis físics i personals
en les diferents etapes de la vida.
Identificació i justificació d’hàbits de higie
ne, de descans, d’exercici físic i l’alimentació
variada i equilibrada per a una vida saludable.
Identificació de missatges i pràctiques que no
afavoreixen el bon desenvolupament personal
i la salut.
Expressió de sensacions i emocions per
sonals, així com respecte davant de les dels
altres.
Formulació de propostes d’activitats cre
atives per a la gestió dels temps de lleure.
Identificació d’activitats d’oci individuals o
col·lectives.
Persones, cultures i societats
Identificació dels elements bàsics de l’es
tructura econòmica i de l’organització social,
política i administrativa dels municipis i les
comarques.
Identificació de les relacions interpersonals
dins comunitat o grup. Coneixement i utilització
dels mecanismes de la participació activa,
la cooperació i el diàleg en la construcció
de tasques comunes i en la resolució de
conflictes.
Valoració de la diversitat social, cultural i de
gènere i respecte per les diferències. Identi
ficació de les manifestacions culturals com a
elements de cohesió social.
Reconeixement de situacions que poden
comportar risc, especialment les relatives a
la mobilitat viària.
Anàlisi de missatges publicitaris i valoració de
la seva incidència en la presa de decisions de
la vida quotidiana. Desenvolupament d’actituds
de consum responsable.
Identificació i descripció d’alguns trets
demogràfics i econòmics de l’entorn a partir
de l’observació directa de l’entorn proper i
de dades i representacions gràfiques. Anà
lisi i comparació de dades d’entorns rurals
i urbans.
Elaboració d’un estudi de cas sobre ele
ments característics de l’entorn, per mitjà del
treball cooperatiu i utilitzant de diferents fonts
d’informació (documents, informacions orals,
mitjans de comunicació, Internet).
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 re
presentació de la història pròpia i del passat
familiar proper.
Ús de fonts d’informació històrica diverses
per obtenir informació i evidenciar els canvis
i continuïtats al llarg del temps d’aspectes de
la vida quotidiana de l’entorn proper.
Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació
de les nocions de canvi i continuïtat en l’anàlisi
de l’evolució d’algun aspecte de la vida quo
tidiana al llarg del temps, comparant cultures
allunyades en l’espai o el temps.
Descoberta i valoració del patrimoni comar
cal natural i cultural i aplicació de nocions de
canvi i continuïtat en els paisatges.

Anàlisi diacrònic o sincrònic d’algun fet
social i cultural (habitatge, vestit, utillatge) en
diverses cultures, a partir del treball cooperatiu
i l’ús de les TIC.
Identificació del paper dels homes i les
dones, individualment i col·lectiva, en la
història.
Matèria i energia
Mesura, comparació i ordenació de propie
tats dels materials: longitud, massa, capacitat,
temperatura. Conservació de la massa i volum
amb els canvis de forma.
Experimentació dels canvis d’estat en
l’aigua i la seva reversibilitat. Identificació del
cicle de l’aigua a la Terra. Reconeixement dels
usos socials de l’aigua i importància de l’ús
responsable.
Identificació de diferents fonts d’energia i de
cadenes energètiques relacionades amb canvis
observats a la vida quotidiana. Valoració de l’ús
responsable de les fonts d’energia.
Experimentació de la transmissió del so en
els diferents medis. Valoració del soroll i la
contaminació acústica.
Formulació de preguntes sobre propietats
i canvis dels materials i disseny i realització
d’experiments per donar-hi resposta. Anàlisi
dels resultats i comunicació oral i escrita.
Responsabilització en el manteniment de la
neteja, l’ordre i l’estalvi de materials i energia
a l’escola i a casa.
Entorn, tecnologia i societat
Identificació de les fonts d’energia amb què
funcionen algunes màquines.
Identificació del funcionament d’alguns ope
radors mecànics: eix, roda, politja, pla inclinat,
engranatges i altres. Utilització d’operadors
mecànics per a la construcció d’estructures
senzilles.
Identificació d’eines, màquines i fonts d’ener
gia utilitzades en diferents èpoques històriques
i la seva relació amb les condicions de vida
i de treball.
Reconeixement i utilització dels elements
bàsics de l’ordinador i del programari: fines
tres, menús.
Ampliació en l’ús de les funcions del pro
gramari bàsic de processador de text, edició
gràfica i de presentació amb textos, dibuixos,
imatges i audio.
Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixe
ment de les pàgines web.
Ús del correu electrònic i entorns virtuals
de comunicació amb ajudes.
Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la
càmera de vídeo.
Connexions amb altres àrees
Realització de mesures.
Comprensió i producció de missatges orals,
escrits i audiovisuals.
Comunicació d’informacions amb diferents
llenguatges simbòlics.
Aplicació d’hàbits de salut i higiene.
Descoberta i valoració del patrimoni natural
i cultural.
Experimentació amb sons.
Utilització dels recursos de les TIC. Cerca
guiada de la informació a Internet.
Criteris d’avaluació
Reconèixer i explicar, recollint dades i uti
litzant aparells de mesura, les relacions entre
alguns factors del medi físic i les formes de
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vida i activitats humanes, mostrant una actitud
de respecte pel medi.
Analitzar i descriure elements naturals i
humanitzats del paisatge de l’entorn proper
i establir comparacions amb altres tipus de
paisatges.
Utilitzar plànols i mapes, així com meca
nismes d’orientació espacial per a situar-se
en l’entorn, localitzar determinats elements i
desplaçar-se.
Classificar animals i plantes de l’entorn
proper i reconèixer les característiques bà
siques dels vertebrats d’acord amb criteris
científics.
Identificar les parts del cos que permeten
el moviment, relacionar-les amb altres òrgans
i comprendre el funcionament del cos humà
des d’un sentit global. Relacionar la nutrició
amb l’obtenció d’energia i el creixement.
Valorar positivament la pràctica de determi
nats hàbits associats a la higiene, l’alimenta
ció, l’exercici físic i el descans com a hàbits
saludables que és recomanable mantenir,
tot discernint les activitats que perjudiquen
la salut.
Conèixer i valorar el funcionament bàsic
de les institucions municipals i comarcals i
els mecanismes democràtics de participació,
utilitzant-los per participar activament al centre
escolar.
Descriure alguns trets demogràfics i eco
nòmics de l’entorn, identificar algunes mani
festacions culturals, valorar la seva diversitat
i riquesa, i localitzar elements del patrimoni
comarcal natural i cultural.
Analitzar les situacions que poden com
portar risc a nivell viari i proposar mesures
de prevenció.
Aplicar 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. Utilitzar fonts documentals i patrimoni
als per justificar aquests canvis i continuïtats.
Identificar alguns dels usos que es fan dels
recursos naturals i algunes de les conseqüèn
cies que se’n deriven. Analitzar l’impacte d’al
gunes activitats humanes sobre els recursos i
en particular sobre l’aigua.
Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes
màquines senzilles, analitzant el seu funciona
ment, posant atenció especial a l’energia que
utilitzen i valorant la importància de fer un ús
responsable de les fonts d’energia.
Plantejar-se interrogants sobre determinats
fets i fenòmens, obtenir informació rellevant
per mitjà de l’observació sistemàtica directa i
indirecta i el recull de dades amb els mitjans i
fonts adequats i comunicar els resultats de la
recerca oralment, gràficament i per escrit.
Mostrar iniciativa i creativitat en la realitza
ció d’un treball d’investigació sobre un tema
rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos TIC
de forma eficient.
cicle superior

L’entorn i la seva conservació
Identificació de la Terra com a planeta que
forma part del sistema solar.
Lectura i interpretació de dades del temps
atmosfèric en diferents representacions.
Reconeixement d’algunes característiques
del clima de l’entorn, en relació amb la varietats
climàtiques de Catalunya, i comparació amb
altres climes.
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Identificació i localització de les principals
unitats de relleu de Catalunya, d’Espanya i
del món.
Utilització i interpretació de diferents repre
sentacions cartogràfiques (plànols, fotos aèries,
croquis), en diferents suports, per localitzar
elements importants del medi físic. Realització
de croquis d’espais propers.
Anàlisi dels elements naturals i antròpics
que influeixen en la configuració del paisatge.
Identificació d’alguns riscos ambientals: els
terratrèmols i les avingudes d’aigua.
Valoració d’actuacions que contribueixen a
la protecció del medi.
Realització d’un treball d’investigació a partir
del plantejament de qüestions i problemes
rellevants de l’entorn, mitjançant el treball
cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús
de diferents fonts d’informació. Argumentació
oral i escrita de les propostes de solució.
El món dels éssers vius
Observació i descripció d’alguns éssers vius i
de la seva interacció amb el medi. Identificació
de la relació entre funcions vitals i estructura
d’alguns animals, plantes i fongs.
Identificació i ús de criteris per a l’observació
científica d’éssers vius. Ús de claus i guies per
a la determinació d’organismes.
Reconeixement dels microorganismes com
a altres formes de vida i valoració de la seva
intervenció en alguns processos quotidians.
Utilització de la lupa binocular per a l’obser
vació de parts d’organismes o de petits orga
nismes. Ús del microscopi per a l’observació
d’alguns microorganismes. Ús de dispositius
TIC per a l’emmagatzematge i tractament de
les observacions.
Cerca i contrast d’informació en diferents
suports sobre éssers vius i condicions de vida.
Comunicació de les informacions obtingudes
utilitzant diferents llenguatges.
Les persones i la salut
Identificació i justificació de la visió integrada
dels aparells i sistemes que possibiliten la rea
lització de les funcions dels cos humà.
Identificació de les funcions de reproducció
i relació en els éssers humans i dels òrgans,
aparells i sistemes que hi intervenen. Re
coneixement de la dimensió afectiva de la
sexualitat.
Valoració positiva dels hàbits d’higiene i dels
estils de vida saludables.
Identificació dels canvis que comporta el
creixement en el desenvolupament físic, per
sonal i relacional.
Valoració critica dels comportaments indivi
duals que afecten la salut dels altres i la pròpia.
Riscos del consum de tabac i alcohol.
Expressió raonada de les valoracions pròpies
i contrast amb les valoracions dels altres sobre
decisions que afavoreixen un comportament
responsable i saludable.
Caracterització d’actuacions de primers
auxilis per ajudar-se i ajudar els altres.
Persones, cultures i societats
Identificació dels trets principals de l’or
ganització territorial de Catalunya, Espanya
i Europa. Aproximació al coneixement de les
institucions democràtiques, valorant el paper
de les administracions en la garantia dels
serveis públics.
Observació, identificació i descripció d’al
guns trets demogràfics, econòmics i culturals

de la societat catalana i espanyola. Reconei
xement i valoració de la diversitat cultural i
lingüística d’Espanya.
Reconeixement d’alguns trets de l’espai
geogràfic mundial i anàlisi d’aspectes relatius
als moviments migratoris i la globalització.
Participació activa a l’escola com a apre
nentatge per a la vida en democràcia. Reco
neixement de la diversitat d’opinions i de l’ús
de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions
i difusió d’informacions.
Valoració dels drets i deures ciutadans i del
paper individual i col·lectiu en la construcció
d’un món més just i equitatiu, així com de la
necessitat d’un compromís per la resolució de
problemàtiques socials.
Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com
de les situacions d’injustícia i discriminació, per
raons de gènere, orientació afectiva, origen i
creences, desenvolupant sentiments d’empatia
i respecte amb els altres.
Interpretació de la realitat a través dels
mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la
influència de la publicitat sobre els hàbits de
consum.
Canvis i continuïtats en el temps
Comprensió del temps cronològic i ús de
representacions gràfiques per situar fets i
etapes de l’evolució històrica.
Ús de la periodització convencional i de
les convencions de datació i identificació de
la durada, simultaneïtat i successió d’esdeve
niments històrics.
Ús de diferents fonts històriques (orals,
documentals, patrimonials) per contrastar
informacions sobre un mateix esdeveniment
i obtenir factors explicatius de les accions
humanes.
Caracterització d’algunes societats de dife
rents èpoques històriques a partir de l’anàlisi
de les formes d’organització social. Anàlisi
de problemes socials rellevants, comparant
la situació actual amb la d’altres èpoques
històriques.
Valoració de la pròpia història personal i
col·lectiva per a la comprensió del passat i del
present i la construcció del futur. Valoració de
l’intercanvi intergeneracional d’experiències.
Anàlisi de l’evolució d’algun element patri
monial de l’entorn proper, a partir del treball
cooperatiu, i comunicació de la informació
per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant
valoració i respecte per les manifestacions
del patrimoni.
Anàlisi del paper de les dones com a sub
jectes individuals o col·lectius de la història al
llarg del temps i valoració de la seva aportació
al patrimoni i a la cultura.
Matèria i energia
Mesura i comparació de masses i volums
de materials diversos. Experimentació de la
flotabilitat dels materials en l’aigua.
Identificació de les propietats dels diferents
materials d’una mescla relacionant-les amb
l’ús de diferents tècniques de separació de
substàncies: imantació, filtració, decantació,
evaporació i destil·lació. Experimentació de les
propietats de l’aigua com a dissolvent.
Observació de canvis químics en relació amb
fenòmens quotidians: combustions, oxidacions
i fermentació. Aplicació a la prevenció del foc
i obtenció de compost.
Identificació dels diferents instruments ob
jectes d’ús habitual al laboratori i coneixement
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i aplicació de les normes d’ús i seguretat en
el laboratori.
Anàlisi dels efectes d’una força o diferents
forces sobre un objecte. Aplicació a l’estudi de
màquines simples que s’utilitzen habitualment
a l’escola o a casa.
Experimentació dels canvis d’estat en l’aigua
i la seva reversibilitat. Identificació i relació del
cicle natural i humà de l’aigua. Aplicació de
l’ús responsable de l’aigua.
Identificació de les fonts d’energia més
utilitzades en la societat i diferenciació entre
energies renovables i no renovables.
Planificació d’experiències per comprovar
propietats dels materials i el seu comportament
davant la llum, la calor i l’electricitat. Elaboració
d’un informe per comunicar el procés i els
resultats utilitzant l’ordinador.
Entorn, tecnologia i societat
Valoració de l’impacte del desenvolupament
tecnològic en les condicions de vida i en el
treball.
Identificació dels components d’un circuit
elèctric. Disseny i construcció de circuits
elèctrics senzills. Valoració de la importància
d’adoptar comportaments que minimitzin el
consum elèctric.
Recerca d’informació sobre com s’ha resolt
un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg
del temps a partir d’un treball comparatiu i
d’ús de les TIC.
Ús responsable de les TIC. Valoració de la
necessitat de controlar el temps destinat a la
seva utilització i el seu poder d’addicció.
Utilització de l’administrador de fitxers. Re
coneixement i utilització dels menús per a les
funcions del programari bàsic de processador
de text, edició gràfica i de presentació amb
textos, dibuixos, imatges i audio.
Utilització d’Internet per a la cerca d’informa
ció (imatge, text i audio) a través de: cercadors,
paraules claus, adreces web. Tractament de
la informació.
Ús del correu electrònic i entorns virtuals de
comunicació amb publicació de documents
a Internet.
Connexions amb altres àrees
Ús de tècniques de representació gràfica.
Comunicació d’informacions i argumenta
cions pròpies.
Valoració d’estils de vida saludables.
Anàlisi d’elements del patrimoni natural i
cultural.
Aplicació d’habilitats de relació social i
respecte per la diversitat.
Aplicació del diàleg i la mediació en la
resolució dels conflictes.
Utilització dels recursos de les TIC.
Criteris d’avaluació
Analitzar els elements físics i humanitzats
dels paisatges i els principals factors de canvi
produïts per processos naturals i per l’activitat
humana al llarg del temps. Reconèixer la diver
sitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la
necessitat de preservar la riquesa paisatgística
i patrimonial.
Analitzar alguns dels usos que es fan dels
recursos naturals i de les fonts d’energia,
així com algunes conseqüències dels usos
inadequats. Valorar, entre d’altres recursos,
l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres
diferents de prevenir o reduir l’impacte de les
activitats humanes sobre el medi.
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Utilitzar plànols i mapes a diferents escales i
interpretant els diferents signes convencionals,
així com fotografies aèries. Elaborar croquis
i plànols senzills com a mitjà per analitzar
elements del territori i comunicar els resultats
de les observacions i interpretacions.
Reconèixer i explicar la presència ubiqua
dels microorganismes en el medi.
Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb
les funcions que realitza. Identificar els princi
pals òrgans del cos humà i les funcions que
realitzen tot relacionant l’adequat funcionament
del cos amb determinats hàbits de salut. Co
nèixer les repercussions dels hàbits incorrectes
sobre la salut.
Conèixer, analitzar i valorar els mecanis
mes de funcionament i de participació de les
societats democràtiques, aplicats als òrgans
de govern de diferents institucions, assumint
responsabilitats en el sí del marc escolar.
Reconèixer i respectar la diversitat de mani
festacions culturals de l’entorn, de Catalunya i
Espanya. Identificar les normes de convivència
dels grups i respectar els drets i deures fona
mentals de les persones.
Identificar, descriure i analitzar processos de
canvi i transformació social, cultural, econòmic
i tecnològic en l’entorn, en especial, els canvis
provocats per la globalització, identificant i valo
rant algunes de les causes de les desigualtats
en el món actual.
Usar diferents informacions procedents
dels mitjans de comunicació per interpretar
problemes socials rellevants. Valorar la relació
de proximitat que proporcionen les tecnologies
de la informació i la comunicació amb altres
llocs del planeta.
Utilitzar diferents tipus de fonts documen
tals (textuals, patrimonials, orals) per obtenir
informació sobre els trets significatius de la
societat d’èpoques passades, situant els fets
en línies de temps.
Planificar i portar a terme experiències sen
zilles sobre alguns fenòmens físics i químics
de la matèria, plantejant-se hipòtesis prèvies,
seleccionant el material necessari, i registrar els
resultats i comunicar les conclusions, oralment
i per escrit, per mitjans convencionals i amb
l’ús de les TIC.
Planificar i realitzar projectes de construc
ció d’alguns objectes, maquetes i aparells
senzills, seleccionant els materials pertinents,
demostrant responsabilitat en les tasques
individuals i actitud cooperativa per al treball
en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la
dels altres.
Educació artística
Les manifestacions artístiques tenen una
presència constant en l’entorn i en la vida de
les persones i esdevenen espais de relació
en els quals flueixen experiències, signifi
cats, emocions, idees i pensaments. L’àrea
d’educació artística de l’educació primària
pretén desenvolupar en les nenes i els nens la
percepció i l’expressió estètica amb l’objectiu
que adquireixin una formació que els permeti
comprendre els móns artístics i culturals, i de
manera molt especial els del seu entorn més
proper i els d’altres pobles, i participar-hi.
L’educació artística afavoreix l’estructuració
del pensament de l’alumnat en tant que analitza
la realitat, ajuda a comprendre i respondre,
a sentir i a distingir, a pensar i a construir.
L’aprenentatge de l’art i a través de l’art, genera

coneixement i transferència a altres situacions
i contextos tot desenvolupant un pensament
crític, obert i flexible.
L’educació artística també té una gran relle
vància des de la perspectiva social i cultural,
ja que les manifestacions artístiques no tan
sols són generadores d’espais de coneixement
sinó també d’espais d’experiència dins l’entorn
proper (centre escolar, barri, poble, ciutat...) i de
diàleg amb d’altres manifestacions artístiques
i culturals del món.
Els objectius i els continguts de l’educació
artística pretenen que les nenes i els nens
adquireixin la capacitat d’interpretar i repre
sentar el món: aprendre a percebre, però
també a produir a partir del coneixement i de
la comprensió de si mateix i del seu entorn i
a entendre les imatges com una representació
de la realitat
L’àrea d’educació artística manté uns enlla
ços evidents amb l’àrea d’educació física, en
tant que totes dues àrees treballen el sentit
estètic i creatiu de l’expressió i comunicació
corporal, de manera especial per mitjà de la
dansa. La dansa ajuda l’alumnat a conèixer
les seves possibilitats corporals, a respectarse i respectar els altres, i a compartir una
experiència corporal transmesa per mitjà dels
sentits i enriquida amb la música.
Estructura dels continguts
L’experiència estètica incideix tant en el
diàleg que s’experimenta amb les manifes
tacions artístiques i culturals, com també en
la creació.
Per aquesta raó es proposen dos blocs
de continguts relacionats amb dos àmbits de
l’experiència estètica: Explorar i percebre, i
Interpretar i crear. Cada un d’aquests àmbits
agrupen els continguts en dos apartats: Visual
i plàstica, i Música i dansa, que constitueixen
els llenguatges que integren l’àrea. Tant el llen
guatge plàstic com el musical són els àmbits
específics amb característiques pròpies que
comparteixen, no obstant, aspectes relatius
a la producció i la comprensió, fet que facilita
la seva inclusió en una sola àrea per permetre
un enfocament globalitzat que contempli les
estretes connexions entre els diferents llen
guatges i la incorporació de continguts de
dansa i teatre.
El bloc Explorar i percebre inclou aquells
aspectes relacionats amb el desenvolupa
ment de capacitats de reconeixement visual,
auditiu i corporal, que ajuden a entendre
les diferents manifestacions artístiques, així
com el coneixement i gaudi de produccions
plàstiques i musicals diverses. El bloc Inter
pretar i crear es refereix a l’expressió d’idees
i sentiments per mitjà del coneixement i l’ús
de diferents codis i tècniques artístics. Per fa
cilitar l’aplicació d’una perspectiva integrada,
els conceptes i actituds a treballar queden
explicitats en la major part de procediments
de cada bloc.
Encara que en l’educació primària els
continguts es presentin organitzats per àre
es, per a l’assoliment de les competències
bàsiques és convenient establir relacions
entre ells sempre que sigui possible. La
connexió entre continguts d’àrees diverses
mostra les diferents maneres de tractar una
mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió. De
la mateixa manera, els continguts que en una
àrea es presenten com a instrument trobaran
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en una altra àrea els contextos adequats que
els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb na
turalitat en situacions de relació amb l’entorn
i la vida diària. Al final dels continguts de cada
cicle es concreten les connexions que es poden
establir amb d’altres àrees; la proposta que
es fa té un caràcter orientatiu i en cap cas
és exhaustiva.
Competències pròpies de l’àrea
Els continguts dels dos blocs desenvolupen
directament les competències comunicatives
i, en especial, la competència artística i cul
tural, atenent a la manera que l’art commou,
el que suscita i el que explica de les dones i
els homes en general i de nosaltres mateixos
i mateixes en particular.
El coneixement dels diferents codis artístics
i l’ús de les tècniques i recursos que són
propis de l’àrea ajuden l’alumnat a iniciar-se
en la percepció i comprensió del món que
els envolta. També li permeten ampliar les
seves possibilitats d’expressió i comunicació
amb els altres per mitjà dels recursos que li
proporcionen els llenguatges artístics, pro
movent la iniciativa personal, la imaginació i
la creativitat.
L’apropament a les diverses manifestacions
culturals i artístiques que propicia l’àrea educa
en el respecte per altres formes d’expressió i
pensament, ja que dota l’alumnat d’eines per
valorar-les i formular opinions fonamentades
que contribueixen a configurar criteris per
sonals vàlids en relació amb els productes
culturals i ampliar així les seves possibilitats
de lleure.
Contribució de l’àrea a les competències
bàsiques
L’àrea d’Educació artística contribueix, a
més, al desenvolupament d’aspectes que
configuren la competència del coneixement
i interacció amb el món, ja que l’àrea se
serveix del medi com a mitjà per a la creació
artística.
Els intercanvis lingüístics, les cançons i les
senzilles dramatitzacions contribueixen a la
competència comunicativa, i l’ús de la tecnolo
gia relacionada amb la música, les arts visuals
i la cerca d’informació sobre manifestacions
artístiques contribueix al tractament de la
informació i la competència digital.
L’àrea desenvolupa també la competència
social i ciutadana, ja que la interpretació i la
creació suposa el treball en equip i contribueix
a la sociabilització dels infants en la mesura
que comparteixen experiències i manifestaci
ons culturals.
Participa també en el desenvolupament de
la competència d’aprendre a aprendre i de
l’autonomia i iniciativa personal, pel que fa a la
reflexió sobre els processos en la manipulació
d’objectes, l’experimentació amb tècniques i
materials, la capacitat d’observació, la inda
gació i la planificació. Finalment, participa en
la competència matemàtica, ja que aborda
conceptes i representacions geomètriques i es
treballa el ritme i les escales musicals.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
L’ensenyament i aprenentatge per a la
comprensió dels móns artístics i culturals
ha de partir de les pròpies experiències de
l’alumnat i dels interrogants que es planteja
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entorn de les imatges, els objectes, la música
i els espectacles visuals i entorn el que se’ns
esdevé. Aquesta aproximació permet examinar
els propòsits de la cultura i de les arts visuals,
musicals i corporals, i la seva incidència en la
nostra manera de pensar i actuar, atenent als
diferents contextos socials i a les diferències
culturals i de gènere.
Per adquirir competència artística cal
posar l’alumnat en contacte amb contextos
relacionables i dialògics amb les manifesta
cions artístiques i culturals, i promoure la
possibilitat d’implicar-se com a subjectes
actius en projectes on es pugui establir
vinculacions amb les convencions culturals
i estètiques del passat i contemporànies,
amb la tradició, amb la pluralitat del nostre
entorn, amb la nostra experiència i amb
altres coneixements.
Els entorns multimèdia posen èmfasi en que
els audiovisuals, la música, les imatges i les
animacions son eines poderoses per comunicar
idees. L’educació artística, conjuntament amb
les altres àrees curriculars prepara als alum
nes en un món real i canviant. La utilització
dels recursos TIC permeten generar música,
combinar sons, textos, imatges, fotografies i
animacions, obrint moltes possibilitats per a
l’experiència estètica.
L’experiència cultural i emocional que s’ad
quireix a través de les manifestacions artístiques
i culturals, com la llibertat en l’experimentació
de tècniques i procediments comunicacionals,
i l’anàlisi i l’avaluació del paper social i cultural
dels mitjans de comunicació, afavoreixen la
comprensió, la interpretació i la creació.
Objectius
L’àrea d’Educació artística de l’educació
primària té com a objectiu el desenvolupament
de les capacitats següents:
1. Experimentar i indagar en les possibilitats
expressives del so, de la imatge i del moviment
i apreciar que l’art és una manera de donar
forma a les experiències, a les idees i a les
emocions
2. Explorar, conèixer i experimentar les
possibilitats que ofereix la veu, el cos, els
sons, els instruments, l’experiència artística, la
comunicació audiovisual, els materials, les TIC,
mitjançant els llenguatges artístics i la realització
de projectes expressius i de comunicació
3. Comprendre que les manifestacions
artístiques i culturals estan fetes per homes i
dones i per a la gent, i representen les seves
experiències.
4. Valorar i respectar el fet artístic propi i
dels altres entenent que és una manera de
comunicar-se i d’expressar els sentiments, les
descobertes, les capacitats i peculiaritats de
cadascú. Apreciar que les experiències cultu
rals pròpies i les dels companys i companyes
esdevenen un espai de diàleg i enriquiment.
5. Participar, generar i afavorir l’intercanvi
d’opinions, experiències, idees i valoracions
i incorporar en el procés creatiu propi i dels
altres aspectes de la pròpia experiència o
inquietud.
6. Valorar i gaudir de la interacció en el grup
i el cooperativisme, tot participant conjunta
ment en la planificació de les activitats i de la
producció per crear un sentit de comunitat,
desenvolupant una relació de confiança en la
dinàmica de les activitats i compartint amb els
companys i les companyes idees, valoracions
i projectes.

7. Mostrar curiositat per com les artistes
i els artistes indaguen en el coneixement,
l’experiència i la imaginació per fer música,
arts escèniques i, arts plàstiques i arts audi
ovisuals. Conèixer algunes de les institucions
i professions dels àmbits artístics i culturals i
interessar-se per les característiques del seu
treball.
8. Compartir i reconstruir històries i pensa
ments que ens desvetllen les manifestacions
artístiques i culturals i descobrir que poden
influir en la nostra manera de pensar i en els
nostres propòsits.
9. Gaudir de l’aproximació a les mani
festacions artístiques i desenvolupar una
posició crítica i un posicionament pluralista en
l’aproximació als artistes, als autors/es i a les
manifestacions artístiques i culturals.
10. Utilitzar la comunicació audiovisual i les
TIC per a la cerca d’informació i conèixer els
codis del llenguatge audiovisual per elaborar
produccions tant de forma autònoma com en
combinació amb altres mitjans i materials.
11. Conèixer les intervencions artístiques
urbanes, els museus, els teatres, els auditoris,
els edificis arquitectònics i culturals del barri,
del poble o de la ciutat. Adonar-se de les
seves funcions socials vinculades a la vida
del barri, del poble o de la ciutat i a la noció
de patrimoni.
Continguts
cicle inicial

Explorar i percebre
Visual i plàstica
Observació, i exploració sensorial dels
elements presents en l’entorn natural, cultural
i artístic experimentant les sensacions i emo
cions que provoquen.
Observació i valoració d’imatges fixes i
seriades de contextos propers (historietes,
còmics, il·lustracions, fotografies, cartells,
publicitat) que provenen del camp de les arts
i la cultura visual.
Expressió oral d’idees, emocions i expe
riències, que desvetllen les manifestacions
artístiques i culturals per promoure la com
prensió crítica.
Interès pel coneixement de les manifestaci
ons populars i tradicionals de Catalunya i de la
seva imatgeria i de les cultures dels companys
i companyes amb experiències diferents.
Interès i curiositat per descobrir i gaudir les
manifestacions artístiques que ofereix l’entorn
(museus, exposicions, representacions, festes
populars).
Apreciació que els artistes i les artistes
conceben i produeixen objectes i imatges a
partir del que saben, coneixen o imaginen.
Satisfacció pel progressiu coneixement que
els objectes i les imatges promouen.
Discriminació de materials, colors, formes,
volums, línies, grandàries, impacte visual...
en les imatges, els objectes i les obres ar
tístiques.
Observació de recursos formals del llen
guatge audiovisual (enquadrament i punt de
vista).
Apreciació dels objectes i imatges produïts
per un mateix o per altres i valoració pel pro
gressiu coneixement que promouen.
Percepció que a través de la participació
artística i de l’interès vers els fets artístics
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s’arriba a la satisfacció i l’emoció de l’expe
riència estètica.
Música i dansa
Escolta, exploració i discriminació de sons
presents en l’entorn natural, cultural i artístic:
elements de l’entorn que produeixen so,
sons que es poden produir amb el cos, sons
enregistrats. Percepció del so i del silenci,
de les diferents qualitats del so i de la seva
combinació.
Exploració dels recursos creatius i expressius
de la veu i dels instruments.
Exploració sensorial de les possibilitats de
moviment del cos. Adequació, quan escaigui,
del moviment al so i a l’espai.
Expressió oral d’idees, emocions i experièn
cies, que desvetllen les manifestacions culturals
i artístiques: audicions, espectacles, festes.
Interès pel coneixement de cançons i danses
tradicionals catalanes i de cançons i danses
tradicionals dels països d’on provenen com
panys i companyes de classe.
Interès i curiositat per participar i gaudir
en les manifestacions artístiques que ofereix
l’entorn: audicions, dansa, espectacles, festes
tradicionals.
Comprendre el significat de cançons i
danses i la seva relació amb experiències
conegudes o imaginades.
Interès en l’audició de peces instrumentals
i vocals de diferents estils i cultures.
Reconeixement d’instruments musicals i
de veus masculines, femenines i infantils en
audicions musicals.
Reconeixement, interpretació i representació
gràfica i corporal d’elements musicals.
Percepció que a través de la participació i
de l’interès s’arriba a la satisfacció en l’expe
riència artística.
Interpretar i crear
Visual i plàstica
Experimentació amb les qualitats visuals i
plàstiques dels materials dels elements pre
sents en l’entorn: manipulació i transformació
dels materials; utilització de diversos materials i
suports; intervenció espacial i compositiva.
Concepció i composició individual i col·
lectiva d’imatges i objectes a partir de ma
terials i tècniques per a la representació
bidimensional i tridimensional, la composició
d’objectes atenent a l’equilibri i la utilització
de ritmes visuals.
Us progressiu dels materials, d’imatges i
d’objectes diversos de l’entorn en les produc
cions pròpies i col·lectives: materials plàstics,
fotografies, revistes, premsa, cromos, imatgeria
popular i fantàstica.
Elaboració de produccions plàstiques i
missatges audiovisuals a partir de la percepció
sensorial, la imaginació, les experiències, la
realitat, les idees i les emocions, tot preveient
els recursos necessaris i les possibilitats dels
materials i avançant amb confiança i satisfacció
en els diferents processos de producció.
Incorporació i utilització progressiva de
les terminologies pròpies dels llenguatges
artístics: pintura, dibuix, escultura, il·lustració,
collage, modelatge, construcció, fotografia,
cinema i teatre.
Valoració de l’ordre, la cura i l’atenció en
els processos de producció i del respecte
en el treball.
Interès, valoració i respecte davant del fet
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artístic i davant de les produccions artístiques
pròpies i alienes.
Música i dansa
Interpretació de cantarelles, cançons a una
veu amb acompanyament o sense i danses tra
dicionals catalanes, d’altres cultures i d’autor,
desenvolupant la tècnica vocal, instrumental
i corporal.
Realització de danses, exercicis corporals
i jocs motrius, acompanyats de seqüències
sonores, cançons i obres musicals.
Composició individual i col·lectiva de pro
duccions musicals i coreografies.
Ús progressiu de materials sonors i ins
truments convencionals i no convencionals,
desenvolupant l’adaptació corporal i musical a
les característiques de cadascun d’ells.
Incorporació i utilització progressiva de
grafies no convencionals (dibuixos, paraules,
símbols) i grafies musicals convencionals en
la lectura, la interpretació i la creació de par
titures senzilles.
Incorporació i utilització progressiva de la
terminologia que s’empra en la pràctica i la
vivència de la dansa i la música.
Valoració de l’atenció i el respecte en les
interpretacions i produccions artístiques prò
pies i dels altres.
Connexions amb altres àrees
Discriminació de formes i grandàries.
Expressió de les emocions i experiències
sensorials.
Exploració sensorial d’elements de l’entorn,
imatges, moviment, so i espai.
Realització d’exercicis corporals i jocs
motrius.
Comprensió de textos de cançons.
Criteris d’avaluació
Reconèixer i anomenar algunes de les
característiques i de les possibilitats d’uti
lització plàstica, sonora i corporal dels ele
ments presents en l’entorn natural, cultural
i artístic.
Expressar de forma senzilla i compartir amb
els companys i les companyes el que ens
desvetlla una experiència cultural o artística,
individual o col·lectiva.
Realitzar senzilles composicions visuals
(imatges i objectes), sonores i coreogràfiques
que representin el món imaginari, afectiu i social
i participar en produccions col·lectives.
Emprendre processos de creació i producció
artística i desenvolupar-los amb confiança,
satisfacció i respecte.
Mostrar respecte en el treball cooperatiu
a l’hora de participar en projectes artístics
col·lectius.
Reconèixer elements musicals en audicions
i coreografies.
Interpretar de memòria cançons i danses.
Realitzar patrons de moviment, jocs motrius,
esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el
cos i instruments.
Llegir petits patrons melòdics i rítmics amb
els elements apresos.
cicle mitjà

Explorar i percebre
Visual i plàstica
Identificació de la diversitat de materials i de
qualitats, i les tecnologies que s’utilitzen en la
creació d’objectes artístics i imatges mitjançant

l’observació de produccions en l’entorn artístic
i cultural i dels mitjans de comunicació.
Aproximació al paper social i cultural de les
exposicions culturals i d’art, del cinema, del
teatre i dels mitjans de comunicació (publi
citat, premsa, Internet) i de les produccions
audiovisuals.
Apreciació de la incidència de la cultura
visual de l’entorn i del patrimoni cultural en la
vida quotidiana de les persones i en la forma
de pensar.
Apreciació que la manera de ser i de pensar,
els valors i les creences influeixen en la manera
com ens relacionem amb i a través de l’art.
Valoració positiva de la diversitat de posicio
naments, judicis i arguments que desvetllen
els objectes i les imatges.
Exploració i diàleg entorn al que les imatges,
les produccions audiovisuals i els objectes po
den explicar del món i de nosaltres mateixos.
Observació de recursos formals del llen
guatge audiovisual i la seva funció expressiva
i estètica (enquadrament, planificació i punt
de vista).
Reconeixement de manifestacions culturals,
populars i tradicionals de Catalunya i de la
seva imatgeria. Interès per a conèixer i dialogar
sobre les diverses experiències culturals de
companys i companyes.
Interès per qüestionar-se i cercar informació
sobre els motius i les raons de l’art i dels
contextos de producció artística.
Observació i discriminació de materials, co
lors, formes, volums, línies, contorns, textures,
grandàries, perspectives, en la bidimensiona
litat, i la tridimensionalitat dels objectes, les
imatges i les obres artístiques.
Establiment de relacions entre les qualitats
perceptibles de les produccions artístiques i el
que commou o provoca. Identificació d’alguns
materials i tecnologies emprats pels artistes en
el present i en el passat.
Percepció que a través de la implicació, de
la resolució de problemes i de la constància,
s’arriba a la satisfacció en la comprensió,
interpretació i creació artística.
Música i dansa
Identificació de la varietat de sons, músiques,
moviments corporals i tecnologies que utilitzen
les artistes i els artistes en l’expressió musical
i corporal mitjançant l’escolta i l’observació
de produccions en l’entorn artístic i cultural.
Reconeixement de famílies instrumentals.
Exploració i diàleg de com les artistes i els
artistes expressen, mitjançant la música i la
dansa, idees i emocions molt properes a les
nostres experiències.
Reconeixement de cançons i danses popu
lars i tradicionals de Catalunya. Interès per a
conèixer i dialogar sobre les diverses experi
ències culturals de companys i companyes a
través de la música i la dansa.
Reconeixement d’estructures de simul
taneïtat sonora en produccions musicals i
artístiques.
Apreciació de la incidència de la cultura
musical i corporal de l’entorn i de la manera
de ser i de pensar propis, i en la manera com
ens relacionem amb i a través de les manifesta
cions musicals i escèniques. Valoració positiva
de la diversitat de posicionaments, judicis i
arguments que desvetllen les expressions
musicals i corporals.
Interès per la cerca d’informació (individual
i col·lectiva) sobre compositors/es, intèrprets,
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festivals de música i manifestacions musicals
i informació a l’entorn de la dansa.
Reconeixement de petites formes musicals,
de qualitats del so, d’instruments i formacions
instrumentals i vocals en peces musicals.
Reconeixement i representació d’elements
musicals i plàstics a través del moviment
corporal.
Percepció que a través de la implicació i
de la constància, s’arriba a la satisfacció en la
comprensió, interpretació i creació artística.
Reconeixement de la presència de la música
i la dansa en els mitjans de comunicació.
Interpretar i crear
Visual i plàstica
Experimentació i recerca de les possibilitats
expressives i plàstiques i de transformació
dels materials; les possibilitats espacials en
la intervenció bidimensional i tridimensional;
les accions que permeten els materials i les
tècniques artístiques del passat i del present
(fotografia, imatge digital, animació).
Disseny i composició individual i col·lectiva
d’imatges i objectes utilitzant materials tècni
ques i procediments diversos (materials natu
rals, industrials i de rebuig, recursos plàstics,
fotografia, recursos de les TIC...), atenent a
l’equilibri/tensió i utilitzant ritmes visuals, plans
(figura-fons) i punts de vista diversos.
Ús progressiu d’imatges i objectes de l’en
torn proper, amb la finalitat d’explicar algun
aspecte de la nostra vida. (imatgeria popular
i mediàtica, els records, la vida quotidiana, la
història i la memòria del barri).
Elaboració de propostes artístiques a resul
tes de la percepció sensorial, la imaginació,
les experiències, la realitat, les idees i les
emocions, tot preveient els recursos necessaris
i les possibilitats dels materials, i avançant
amb confiança i amb satisfacció en el procés
de producció.
Caracterització de personatges, produc
ció d’imatges i objectes, recreació d’espais
imaginaris, creació d’estructures, decorats i
exposicions amb propòsits relacionables amb
la pròpia experiència i amb el desenvolupament
d’activitats culturals als centres educatius i
enregistraments audiovisuals.
Assumir responsabilitats i afavorir dinàmi
ques de treball cooperatiu i participatiu en
l’elaboració de projectes artístics i culturals.
Utilització progressiva de les terminologies
pròpies dels llenguatges artístics: pintura, di
buix, escultura il·lustració, arquitectura, gravat,
collage, modelatge, construcció, fotografia,
imatge digital, cinema-vídeo.
Interès, valoració i respecte pel fet artístic
propi i dels altres i per les obres artístiques de
diferents característiques.
Consciència del propi aprenentatge en els
processos de la producció, creació i interpre
tació artística.
Música i dansa
Interpretació, improvisació i creació de can
çons a una i més veus, danses, jocs motrius
desenvolupant l’afinació, la dicció, la tècnica
vocal, instrumental i corporal i la coordinació
tant individual com col·lectiva. Pràctica de
tècniques bàsiques de moviment acompanyats
o no de seqüències sonores, cançons i obres
musicals.
Interpretació de cançons i danses tradici
onals catalanes i cançons i danses d’altres
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països, en especial d’on provenen companys
i companyes de classe.
Composició individual i col·lectiva de
cançons, músiques i coreografies utilitzant
materials i instruments de percussió diver
sos, inclosos els recursos TIC i audiovisuals.
Incorporació progressiva de la terminologia
corresponent.
Creació i producció de musica i de danses
que es relacionin amb les pròpies idees, emo
cions o experiències. Recerca i utilització de
musiques que ens mostren com som: cançons,
danses, (populars, culturals i mediàtiques).
Elaboració de produccions musicals, esce
nogràfiques i audiovisuals a partir de la percep
ció sensorial, la imaginació, les experiències, la
realitat, les idees i les emocions, tot preveient
recursos necessaris i avançant amb confiança
i satisfacció en el procés de producció.
Utilització progressiva de les terminologies
pròpies dels llenguatges artístics: grafia mu
sical convencional en la lectura, interpretació
i creació de partitures senzilles, terminologia
pròpia de la dansa.
Interès, valoració i respecte pel fet artístic
propi i dels altres i per les obres artístiques de
diferents característiques.
Acceptació i adaptació de les pròpies
possibilitats davant de la producció, creació i
interpretació artística.
Connexions amb altres àrees
Comunicació de judicis i arguments sobre
objectes i imatges artístics.
Identificació de materials i qualitats dels
objectes i de les tecnologies per produir-los.
Ús d’objectes i imatges per explicar aspectes
de la vida pròpia i de l’entorn.
Criteris d’avaluació
Identificar i verbalitzar amb la terminologia
adequada les possibilitats plàstiques, sonores
i corporals que utilitzen els i les artistes, i els
mitjans de comunicació presents en l’entorn
natural, cultural i artístic.
Expressar i compartir amb els companys
i les companyes el que ens desvetlla, de
nosaltres mateixos i de la nostra manera de
pensar, una experiència cultural o artística,
individual o col·lectiva.
Cercar informacions i respostes a partir de
dubtes i qüestions plantejades al voltant de
les manifestacions artístiques i culturals i dels
contextos de producció artística.
Realitzar composicions visuals (imatges
i objectes), sonores, i coreogràfiques que
representin les nostres idees, emocions i
experiències utilitzant materials i instruments
diversos inclosos els recursos de les TIC i els
audiovisuals.
Utilitzar en les produccions artístiques
aquells elements que ens mostren com som
tot preveient recursos i materials propis del
nostre entorn i afavorint la dinàmica del fet
cooperatiu.
Avançar amb confiança i satisfacció i res
pecte en els processos de creació i producció
artística.
Mostrar respecte i responsabilitat en el treball
cooperatiu alhora de participar en projectes
artístics col·lectius.
Interpretar cançons i danses apreses uti
litzant les tècniques bàsiques de la veu i del
moviment.
Improvisar i crear cançons participant en
creacions individuals i col·lectives emprant

degudament la terminologia i grafia corres
ponent.
Llegir petites partitures amb els elements
musicals apresos.
cicle superior

Explorar i percebre
Visual i plàstica
Indagació sobre les possibilitats comunicati
ves suggerides per la comunicació audiovisual
i la utilització de les TIC i per les possibilitats
plàstiques dels materials i les seves qualitats
formals en el disseny d’imatges i d’objectes
artístics, i per comunicar idees, emocions i
experiències.
Elaboració i seguiment de protocols per a
l’observació d’aspectes i qualitats d’elements
naturals i artificials.
Utilització dels mitjans de comunicació i
d’Internet per obtenir informació sobre qües
tions relacionades amb l’art i els contextos de
producció i exposició artística.
Valoració del paper de les exposicions, la
publicitat, Internet, el cinema, la televisió per
informar, fer pensar, persuadir.
Identificació de maneres de viure i formes
d’organització social en les imatges i els
objectes; percepció i comprensió d’algunes
idees, valors o creences que desvetllen els
objectes i les imatges; apreciació de la relació
de l’entorn cultural i els aspectes personals
dels artistes i de les artistes en la creació
d’objectes i imatges.
Apreciació de la influència de l’experiència
cultural de cadascú en les reaccions davant
les manifestacions artístiques, i en l’ús i en la
creació d’objectes i imatges.
Comprensió i comunicació de les maneres
de viure, de les ideologies i de les concepci
ons, a través dels objectes i de les imatges.
Percepció i comprensió de les atribucions de
temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els
objectes i les imatges atenent el seu context
social.
Apreciació, valoració i anàlisi de la funció de
les imatges i dels objectes en la promoció de
noves expectatives i propòsits pel que fa als va
lors i concepcions ideològiques. Comunicació
de les experiències, pensaments i inquietuds
personals que promou la experiència amb els
objectes i les imatges.
Utilització dels recursos formals del llenguat
ge audiovisual i de la seva funció expressiva i
estètica (enquadrament, planificació, punt de
vista, il·luminació).
Interès per identificar la motivació en la crea
ció d’objectes i d’imatges, les diferents visions
de l’art i la relació dels objectes i les imatges
amb els contextos de producció artística.
Discriminació de materials, colors, formes,
volums, línies, contorn, textures, grandària,
llum, moviment, bidimensionalitat i tridimen
sionalitat, establiment de relacions entre les
qualitats perceptibles i el què pretenen les
imatges i els objectes (informar, fer pensar,
convèncer, persuadir).
Apreciació d’algunes característiques (for
mals, materials i tecnològiques) en la creació
d´ objectes i d’imatges que han canviat o es
mantenen al llarg del temps.
Percepció que a través de la implicació, de
la resolució de problemes i de la constància
s’arriba a la satisfacció en la comprensió,
interpretació i creació artística.
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Música i dansa
Experimentació de les possibilitats sonores
que poden suggerir la utilització de les TIC,
la interacció de diferents mitjans i llenguat
ges artístics, les famílies i les agrupacions
instrumentals.
Recerca de les possibilitats corporals comuni
catives per a una millor relació entre les persones.
Recerca d’imatges que ens ofereixin tot tipus de
moviment: anàlisi i interpretació corporal.
Utilització dels mitjans de comunicació i
d’Internet per obtenir informació sobre audi
cions, concerts, espectacles musicals, estils
musicals i coreogràfics.
Valoració de l’ús de la música en els
mitjans de comunicació i en produccions
audiovisuals.
Reconeixement de la relació de les expres
sions musicals i les danses amb les idees, les
emocions i les realitats socials.
Apreciació de la influència de l’experiència
cultural de l’entorn en la comprensió, interpre
tació i creació musical i escènica.
Comprensió i comunicació de les maneres
de viure, de les ideologies i de les concepcions
a través del so i del cos.
Apreciació, valoració i anàlisi de la funció
de la música i de la dansa en la promoció de
noves expectatives i propòsits pel que fa als
valors i les concepcions ideològiques.
Incorporació progressiva de la grafia musi
cal convencional en la lectura, interpretació i
creació de partitures. Incorporació i utilització
progressiva de la terminologia que s’empra en
la pràctica i vivència de la dansa.
Exploració de diverses estructures de simul
taneïtat en produccions musicals i artístiques
de complexitat creixent.
Interès i recerca d’informació (individual
i col·lectiva) sobre compositors, intèrprets,
festivals de música i manifestacions musicals
en general, i la dansa: diferents formes de
viure-la i entendre-la.
Apreciació i reconeixement de diferents
qualitats del so, de petites formes musicals,
d’instruments i formacions instrumentals i
vocals en peces musicals.
Reconeixement i escriptura de ritmes i me
lodies, emprant la grafia musical convencional,
utilització corporal i verbal de la terminologia
bàsica de dansa que representi les necessitats
més properes a nosaltres.
Percepció que a través de la implicació, de
la resolució de problemes i de la constància
s’arriba a la satisfacció en la comprensió,
interpretació i creació artística.
Interpretar i crear
Visual i plàstica
Identificació i aplicació de les possibilitats de
comunicació que poden suggerir la utilització
d’imatges, d’objectes, d’elements naturals,
d’estructures geomètriques, de materials, de
mitjans audiovisuals i de les TIC per comunicar
de forma visual, coneixement, pensament,
emocions i experiències.
Recerca de les possibilitats de comunicació
que ofereixen els materials plàstics, el com
portament d’alguns materials amb d’altres, les
diverses possibilitats espacials en la intervenció
bidimensional i tridimensional, les accions
que permeten els materials, les possibilitats
de la llum, i els mitjans artístics del passat i
del present (imatge digital, vídeo, fotografia,
instal·lació).
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Construcció i caracterització de personat
ges, recreació d’espais imaginats, creació
d’estructures, maquetes, decorats i exposici
ons en propòsits relacionables amb la pròpia
experiència i en el desenvolupament d’activitats
del centre.
Creació de missatges visuals mitjançant ma
terials plàstics i tecnologies de la comunicació
(imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació) per
a la composició d’objectes i imatges, atenent
l’equilibri, el moviment, la utilització de diferents
punts de vista, el pla (general, mig, de detall),
el format (vertical, horitzontal, rodó) i la finalitat
(informar, persuadir).
Reutilització d’objectes i imatges de l’en
torn amb la finalitat d’explicar visualment
experiències, desitjos, i valoracions crítiques
de l’entorn.
Ús progressiu en projectes artístics de
representacions culturals: imatgeria popular i
mediàtica, el barri o la ciutat, les fotografies, els
objectes, col·leccions, estils i moda, desitjos,
desenganys. Participació en projectes artístics
que interaccionin amb la comunitat.
Elaboració de produccions artístiques com
a resultat de la percepció sensorial, la imagi
nació, les experiències, la realitat, les idees i
les emocions, tot preveient els recursos ne
cessaris i les possibilitats dels materials i les
tècniques i procediments adequats., avançant
amb confiança i amb satisfacció en el procés
de producció.
Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica
del treball cooperatiu, establint moments de
revisió, respectant les aportacions dels/de
les altres i resolent les discrepàncies amb
arguments.
Incorporació i utilització progressiva de les
terminologies pròpies dels llenguatges artístics:
pintura, dibuix, escultura, espectacle visual
instal·lació, còmic, cartellisme, arquitectura,
publicitat, gravat, collage, modelatge, construc
ció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo.
Interès per conèixer i valorar el fet artístic
propi i dels altres, i les manifestacions artísti
ques i culturals del nostre entorn.
Adquisició de constància i progressiva
exigència en la realització de produccions
artístiques.
Música i dansa
Identificació i aplicació de les possibilitats de
comunicació que poden suggerir la utilització
del cos, de sons, de musiques, d’instruments,
de mitjans audiovisuals i de les TIC per comu
nicar de forma sonora i corporal coneixements,
pensaments, emocions i experiències.
Interpretació, improvisació i creació de can
çons, danses i jocs motrius, desenvolupant la
tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques
instrumentals i corporals i la coordinació tant
individual com col·lectiva. Pràctica de tècniques
bàsiques de moviment i utilització d’estructu
res sonores en la improvisació i composició
coreogràfiques.
Experimentació de sincronitzacions de
música i moviment.
Creació de missatges sonors i corporals a
partir de la combinació de diversos mitjans i
tecnologies de la comunicació, incorporant la
terminologia corresponent; creació de músi
ca, cançons i danses a partir dels elements
apresos.
Recerca, utilització i valoració de cançons,
interpretacions i danses de l’entorn. Parti
cipació en esdeveniments col·lectius (amb

música i danses) de la comunitat (escola,
barri, ciutat).
Elaboració de produccions a partir de la
percepció sensorial, la imaginació, les experi
ències, la realitat, les idees i les emocions, tot
preveient els recursos necessaris i avançant
amb confiança i amb satisfacció en el procés
de producció.
Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica
del treball cooperatiu, establint moments de revi
sió, respectant les aportacions dels/de les altres
i resolent les discrepàncies amb arguments.
Incorporació i utilització progressiva de les
terminologies pròpies dels llenguatges artístics:
grafia musical convencional en la lectura, inter
pretació i creació de partitures , terminologia
musical i terminologia pròpia de la pràctica i
vivència de la dansa.
Interès per conèixer i valorar el fet artístic
propi i el dels altres, i les manifestacions artís
tiques i culturals del nostre entorn.
Adquisició de constància i progressiva
exigència en la realització de produccions
artístiques.
Connexions amb altres àrees
Discriminació d’objectes bidimensionals i
tridimensionals.
Creació de missatges audiovisuals i plàstics
per comunicar experiències, pensaments i
emocions.
Identificació d’aspectes culturals i històrics
de la societat per mitjà de les produccions
artístiques.
Valoració dels mitjans de comunicació, inclo
sa la publicitat, en la representació del món.
Apreciació de l’evolució formal dels objectes
al llarg del temps.
Criteris d’avaluació
Identificar i reconèixer en les diverses formes
d’expressió artística i cultural alguns trets soci
als, culturals, formals, estructurals, ideològics,
psicològics, semiòtics i de gènere.
Formular opinions i argumentacions al voltant
de les manifestacions artístiques i culturals,
de la utilització dels mitjans de comunicació i
d’Internet, atenent el seu paper social i cultural
i la manera que comprenem l’entorn.
Cercar, elaborar i valorar concepcions al vol
tant de les manifestacions artístiques i culturals
i dels contextos de producció artística.
Comunicar de forma visual, sonora i cor
poral coneixement, pensament, emocions
i experiències, tot aplicant i combinant les
possibilitats de comunicació que suggereixen
el cos, els sons, les músiques, les imatges, els
objectes, les figures geomètriques, els mitjans
audiovisuals i les TIC.
Elaborar produccions artístiques que promo
guin la valoració crítica del nostre entorn.
Planificar els processos de producció pel que
fa a previsió de recursos, materials, moments
de revisió i assumpció de responsabilitats en
el treball cooperatiu.
Mostrar respecte, responsabilitat i valoració
crítica en el treball cooperatiu i argumentar i
resoldre les discrepàncies a l’hora de participar
en projectes artístics col·lectius.
Interpretar cançons i danses apreses uti
litzant les tècniques bàsiques de la veu i del
moviment.
Improvisar i crear cançons participant en
creacions individuals i col·lectives emprant
degudament la terminologia i grafia corres
ponent.
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Llegir petites partitures amb els elements
musicals apresos.
Educació per al desenvolupament personal i
la ciutadania
Educar per al desenvolupament personal i la
ciutadania és afavorir que les nenes i nens pu
guin viure plenament i desenvolupar-se en el sí
de la comunitat, adoptant estratègies per viure
en un món complex, canviant i ple d’incertesa,
i desenvolupant actituds de responsabilitat i
compromís per a la construcció d’una societat
més justa, democràtica i participativa.
Els canvis radicals en les formes de vida
tradicionals, que han reforçat els valors indivi
dualistes i han generat inseguretats; l’evolució
econòmica i tecnològica, que ha canviat el
valor del treball i ha fet créixer la distància
entre les societats del benestar i les que
n’estan excloses; la degradació dels ecosis
temes i la globalització i la seva representació
a través dels mitjans de comunicació, que
han augmentat la necessitat de conviure en
la diversitat, fan necessari que en el sistema
educatiu s’introdueixin elements que permetin
a l’alumnat incorporar-se a una realitat can
viant, sovint incerta i imprevisible, amb noves
competències i recursos per fer front a aquests
canvis i comprometre’s a treballar per trobar
solucions als reptes que la vida planteja.
L’Educació per al desenvolupament personal
i ciutadania inclou tant el desenvolupament de
totes les dimensions personals i la construcció
responsable de la pròpia identitat –aprendre a
ser i actuar de forma autònoma–, com la relació
amb els altres –aprendre a conviure–, com el
compromís social –aprendre a ser ciutadans
i ciutadanes en un món global.
En la concreció de l’Educació per al des
envolupament personal i ciutadania a l’etapa
de primària, es consideren, d’una banda, els
objectius generals que cal desenvolupar al llarg
dels tres cicles i des de totes les àrees i, de
l’altra, els continguts específics a desenvolupar
en un dels cursos del cicle superior en l’àrea
d’Educació per la ciutadania i drets humans.
Aquest procés, iniciat al cicle inicial i que
tindrà continuïtat en l’educació secundària
obligatòria, pretén que l’educació per la ciuta
dania responsable i compromesa amb la pròpia
realitat no es limiti a romandre tancada en el
seu món, sinó que es projecti cap a àmbits
de ciutadania i realitats progressivament més
globals, a partir d’experiències de participa
ció significatives i properes, de manera que
aquesta nova perspectiva d’entendre el món
acabi incidint en la pròpia realitat i contribueixi
a canviar percepcions, actituds i prejudicis.
Competències pròpies de l’àrea
L’àrea d’Educació per al desenvolupament
personal i la ciutadania contribueix al desenvo
lupament de les competències bàsiques però,
de manera especial i directa, a desenvolupar la
competència social i ciutadana, ja que propicia
l’adquisició d’habilitats per viure en societat i
exercir la ciutadania democràtica; afavoreix
la universalització de les pròpies aspiracions
i drets per a tots els homes i dones; ajuda
a generar valors com la cooperació, la soli
daritat, el compromís i la participació; valora
la conquesta dels drets humans i rebutja els
conflictes entre grups humans i les situacions
d’injustícia.
La identificació dels drets i deures ciutadans,
així com l’assumpció dels hàbits cívics per mitjà
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de la seva pràctica, afavoreix l’assimilació de
destreses per conviure i construir, en qualitat
de futurs ciutadans i ciutadanes, societats més
cohesionades, lliures i equitatives, des d’un
sentiment d’identitat compartida.
La competència d’autonomia i iniciativa
personal també es considera una competència
pròpia, en tant que afavoreix les iniciatives de
planificació, presa de decisions, organització
i assumpció de responsabilitats. Per mitjà del
diàleg i el debat, els infants s’aproximen de
forma respectuosa a la diversitat i a la dife
rència i les valoren de forma crítica. També
s’afavoreix l’autonomia i l’autoconfiança en la
construcció de projectes personals de vida i
en la presa de postures sobre els problemes
i les possibles solucions.
Aportacions de l’àrea a les competències
bàsiques
Igualment, l’Educació per al desenvolupa
ment personal i la ciutadania contribueix a
l’adquisició de la competència d’aprendre a
aprendre, en la mesura que proposa l’estímul de
les habilitats socials, impulsa el treball cooperatiu
i l’ús sistemàtic de l’argumentació, que implica
el desenvolupament d’un pensament propi.
També contribueix a la competència comu
nicativa lingüística i audiovisual, a partir del
coneixement i l’ús de conceptes propis, de
la pràctica sistemàtica del debat i tot el que
implica (saber escoltar, exposar i argumentar) i
de la gestió de les diverses fonts d’informació
per a la construcció del coneixement.
Finalment, l’àrea aporta destreses relaciona
des amb la competència artística i cultural, ja
que fomenta l’actitud d’estima pel fet cultural,
l’empatia per apropar-se a les seves diferents
manifestacions i la sensibilitat per compren
dre-les i valorar-les amb una actitud oberta
i respectuosa. Alhora també requereix posar
en funcionament la creativitat per contribuir a
la construcció d’un món millor.
Estructura dels continguts
L’Educació per al desenvolupament personal
i ciutadania engloba tres blocs de continguts
que s’interelacionen: Aprendre a ser i actuar
de forma autònoma, Aprendre a conviure i
Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un
món global. Es parteix, per tant, de continguts
relatius a l’esfera individual i les relacions
entre les persones, per passar a abordar la
convivència social en l’àmbit més proper, però
també en altres entorns, dins la consciència
de pertinença a una ciutadania global.
“Aprendre a ser i actuar de forma autònoma”
implica construir una manera de ser harmò
nica, conscient i volguda, desenvolupar un
pensament autònom, crític i sensible davant
de situacions injustes i de les necessitats dels
altres, potenciar l’autoregulació de la pròpia
conducta i assolir el major grau possible
d’autonomia i responsabilitat. Suposa també
superar estereotips i reconèixer-se iguals en la
diversitat social, cultural o de gènere.
“Aprendre a conviure” comporta desenvolu
par els valors fonamentals de la convivència i
la resolució positiva dels conflictes amb criteris
ètics de justícia; adquirir recursos que orientin
vers l’obertura cap als altres de manera altru
ista i generant sentiments d’afecte i empatia;
i superar l’individualisme amb actituds de
col·laboració i compromís en la realització de
projectes en comú. Suposa també conrear
habilitats que ens permetin participar acti

vament en la vida cívica, assumir els valors
democràtics, acceptar i practicar normes
socials d’acord amb aquests principis, així
com conèixer els fonaments i les formes d’or
ganització de l’estat democràtic i l’exercici de
les llibertats en forma de drets i el compliment
dels corresponents deures.
“Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en
un món global” ha de contribuir al desenvo
lupament d’actituds per a viure de manera
sostenible, dins la consciència dels vincles que
ens lliguen com a éssers humans i els que ens
relacionen amb la natura. Implica responsabi
litzar-nos de les conseqüències dels nostres
actes i hàbits de la vida quotidiana sobre les
condicions futures de la vida humana. També
suposa reconèixer-se com a membres d’un
grup social i identificar els valors comuns que
compartim dins la diversitat.

Identificar, acceptar críticament i construir la
pròpia identitat, desenvolupant l’autoestima en
tots els àmbits de la personalitat.
Reconèixer l’alteritat des de criteris d’igualtat
i identificar les relacions d’interdependència
amb els altres. Desenvolupar una actitud
favorable a la superació dels prejudicis i
contrària a la violència i als comportaments
discriminatoris.
Desenvolupar mecanismes d’autoregulació
de les pròpies emocions i de la pròpia con
ducta, habilitats emocionals i de comunicació
assertiva en les relacions personals i de grup,
mostrant actituds empàtiques, solidàries i
constructives.
Actuar amb autonomia i responsabilitat en
la vida quotidiana i en les relacions de grup,
tot elaborant i aplicant valors i normes de
convivència.

Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
El desenvolupament dels continguts no
pot reduir-se a la impartició d’una àrea en
un curs de l’etapa, sinó que han d’impregnar
tot el procés d’aprenentatge al llarg de tots
els cicles, incloent-hi l’àmbit de les relacions
interpersonals dins el centre docent i el seu
entorn. Són molts els aspectes de l’Educació
per al desenvolupament personal i ciutadania
que s’han de treballar progressivament dins
de l’acció tutorial i des dels currículums de les
diferents àrees, però també és cert que treballar
de manera específica, en un curs determinat
abans d’acabar l’etapa, els aspectes més
fonamentals de l’Educació per la ciutadania i
els drets humans, pot contribuir a consolidar
determinats aprenentatges desenvolupats
prèviament.
L’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania ha d’esdevenir l’eix vertebrador
de l’educació en valors a l’escola, per tal de
fomentar, reconèixer i valorar les bones pràc
tiques i les iniciatives que es proposen des
dels diferents àmbits de la comunitat escolar.
Ha de promoure també el bon clima escolar
i la implicació dels diferents estaments que
componen la comunitat educativa en l’objec
tiu comú d’educar per a ser i conviure, amb
el màxim de coherència entre el que es diu
i el que es practica en tots els àmbits de la
vida escolar.
Cal reconèixer els valors que existeixen en
els missatges dels mitjans de comunicació
i d’Internet i, tanmateix, mostrar-se crítics
davant de la representació de la realitat que
ens proporcionen, així com un ús responsable
dels mitjans tecnològics i de la informació,
identificant els problemes ètics, culturals i
socials relacionats amb les TIC i prenent una
actitud positiva en la seva utilització, que recolzi
l’aprenentatge individual i el col·laboratiu.
En definitiva, l’aprenentatge d’aquesta
àrea va més enllà de l’adquisició de conei
xements, per centrar-se en les pràctiques
escolars que estimulen el pensament crític,
la participació i l’assimilació dels valors
fonamentals de la societat democràtica,
amb l’objectiu de formar futurs ciutadans i
ciutadanes responsables i participatius, però
també empàtics i solidaris.

2. Aprendre a conviure
Reconèixer i practicar els valors i normes que
afavoreixen la convivència i la relació entre les
persones, així com estratègies de resolució de
conflictes des del diàleg i la mediació.
Reconèixer i sentir la diversitat social, cul
tural, de gènere i d’orientació afectiva com
un fet enriquidor de la convivència, sabent
explicar els propis costums i mostrant respecte
pels costums i maneres de viure de cultures
diferents a la pròpia i facilitar la incorporació
de les nenes i nens nouvinguts en l’entorn
sociocultural.
Conèixer i valorar els drets reconeguts a la
persona en la Declaració Universal dels Drets
Humans, en la Convenció sobre els Drets de
l’Infant, en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
i en la Constitució Espanyola.
Prendre consciència de pertinença a dife
rents àmbits i grups socials i de les formes
de contribuir al seu desenvolupament i la
seva millora.
3. Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes
en un món global
Conèixer els mecanismes de funcionament
de les societats democràtiques i el paper de
les administracions en la garantia dels serveis
públics. Fomentar iniciatives de participació
democràtica i responsable dins del centre,
participant activament en activitats fora del
centre, com a eina per aprendre a assumir els
deures ciutadans i compromisos socials.
Identificar, analitzar i rebutjar les situacions
d’injustícia i discriminació, per raó de gènere,
origen o creences, sensibilitzant-se al davant
de les necessitats de les persones i grups
més desafavorits. Desenvolupar sentiments
d’empatia i actituds que garanteixin el respecte
i la convivència entre els diversos grups.
Valorar i tenir cura del medi, així com assumir
comportaments de consum responsable que
contribueixin a la sostenibilitat.
Desenvolupar la capacitat d’escolta i d’ex
posició argumentada de les pròpies opinions i
respecte per les dels altres. Valorar críticament
els missatges dels mitjans de comunicació per
tal de construir-se una opinió pròpia.
cicle superior

Educació per a la ciutadania i drets humans
Continguts

Objectius
1. Aprendre a ser i actuar de manera
autònoma
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Identitat i autonomia
Identificació dels trets d’identitat i dels
interessos personals i dels altres. Expressió

Núm. 1147

de les emocions pròpies i autoregulació de la
conducta, desenvolupant l’autoestima.
Desenvolupament de les capacitats emo
cionals i cognitives de presa de decisions,
valorant la dignitat, la llibertat i la respon
sabilitat, així com el desenvolupament de
l’autonomia personal.
Identificació dels propis prejudicis i rebuig
de comportaments i actituds discriminatòries
(sexistes, de preponderància de la força
física i altres condicions personals i socials)
en els diferents àmbits relacionals escolars i
extraescolars.
Reconeixement de les diferències de gènere
com un element enriquidor de les relacions
interpersonals. Valoració de la igualtat de drets
d’homes i dones en les famílies i en qualsevol
àmbit personal, laboral i social.
Interpretació crítica de la realitat que ens
presenten els mitjans de comunicació, inclòs
el llenguatge publicitari, per tal de desenvolupar
la capacitat d’elecció responsable.
Identificació d’actituds i estratègies perso
nals i col·lectives de consum responsable i
cura del medi.
Aplicació de conductes responsables en
l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i
seguretat).
Interpretació correcta de les normes de
mobilitat viària, tant com a vianants com a
usuaris de vehicles amb o sense motor.
Convivència i valors cívics
Valoració de les normes de convivència
que han de regular les relacions socials a les
famílies i a l’escola, i de la transformació de la
seva bona pràctica en hàbits cívics aplicables
a d’altres àmbits relacionals.
Valoració i aplicació del diàleg i la mediació
com a instruments per resoldre els problemes
de convivència i els conflictes d’interessos en
les relacions interpersonals. Desenvolupament
de la capacitat d’expressió d’opinions i judicis
de forma assertiva.
Identificació i desenvolupament de senti
ments favorables als valors cívics de la societat
democràtica (respecte, tolerància, participació,
solidaritat, convivència, compromís, justícia,
igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de
convivència dins l’entorn immediat (família, ve
ïnatge, amistats), entre iguals i en les relacions
intergeneracionals.
Identificació dels drets i deures individuals
i col·lectius recollits en les declaracions uni
versals, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i
la Constitució espanyola. Responsabilitat en
l’exercici dels drets i deures que ens correspo
nen com a membres d’un grup i acceptació de
compromisos i assumpció de responsabilitats
en activitats de l’entorn.
Valoració de les administracions (local,
autonòmica, estatal, europea) com a garantia
dels serveis públics i de la importància de la
participació ciutadana en el funcionament de
les institucions.
Identificació de drets i deures que regulen
l’ús dels béns comuns i dels serveis públics,
aplicant conductes de responsabilitat i preser
vació en el seu ús.
Valoració de la participació com un dret i
un deure. Identificació i ús dels mecanismes
de participació en el funcionament de l’aula i
de l’escola, valorant les estratègies de treball
en grup implicades.
Pràctica de normes cíviques i assumpció de
rols per mitjà del joc i la simulació.

Pertinença i ciutadania
Presa de consciència dels diferents grups
socials als quals l’alumnat pertany. Identificació
de les aportacions que com a ciutadans es
poden fer a cada un dels nostres grups de
pertinença.
Reconeixement de costums, tradicions i
estils de vida propis i d’altres companys i
companyes. Valoració de les celebracions i
manifestacions culturals com a signes d’iden
titat i formes de cohesió social.
Reconeixement de la diversitat social, cul
tural, de gènere i d’opcions religioses i laiques
que es manifesten a l’entorn i manifestació
d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia
envers costums, valors morals, sentiments i
formes de vida diferents als propis. Reconei
xement dels valors comuns en les diferents
manifestacions de la diversitat i dels valors
de les dones que han estat tradicionalment
marginats per la societat.
Identificació i rebuig de les causes que pro
voquen situacions de marginació, discriminació
i injustícia social en l’entorn local i en el món,
incidint especialment en les referides a l’explo
tació a la infància. Manifestació d’actituds de
cooperació i solidaritat davant els problemes
i les necessitats dels altres.
Desenvolupament de l’hàbit d’observar i
interpretar críticament la representació de la re
alitat a través dels mitjans de comunicació.
Defensa i cura de l’entorn, valorant les
repercussions que té a nivell global la gestió
local dels recursos i identificant les bones
pràctiques alternatives i estratègies de con
sum responsable.
Valoració de la capacitat per adaptar-se a
una realitat en constant evolució, per mitjà
d’actituds flexibles i obertes. Valoració de la
disponibilitat per trobar solucions als problemes
i intentar millorar la realitat.
Connexions amb altres àrees
Desenvolupament de la capacitat d’expres
sió d’opinions i judicis de forma assertiva.
Identificació dels valors de la societat de
mocràtica i de la necessitat de la participació
social.
Identificació dels drets i deures individuals
i col·lectius.
Assumpció de pràctiques de consum res
ponsable i de defensa del medi.
Identificació de les manifestacions culturals
com a signes d’identitat i cohesió social.
Criteris d’avaluació
Mostrar un adequat nivell de coneixement
personal, d’autoestima i de gestió emocional
en les activitats quotidianes, així com motivació
per la millora personal i en la relació amb els
altres. Reconèixer, acceptar i respectar les
característiques pròpies i les dels companys
i companyes i el dret a la pròpia identitat,
valorant les diferències. Practicar hàbits de
salut i seguretat personal.
Argumentar i defensar les pròpies opinions
desenvolupant habilitats de comunicació
assertiva. Escoltar i respectar les opinions
dels altres, actuar amb autonomia valorant i
responsabilitzant-se de les conseqüències de
les pròpies accions.
Entendre, acceptar i practicar les normes
de convivència i els hàbits cívics en les seves
relacions personals entre iguals o amb adults.
Participar amb responsabilitat en la presa de
decisions del grup, utilitzant el diàleg i la medi
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ació per arribar a acords, i ser-ne conseqüent
assumint les pròpies obligacions. Assumir
i practicar hàbits cívics i actes adreçats al
benestar dels altres.
Reconèixer els drets humans fonamentals
recollits en les declaracions universals, l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i la Constitució
espanyola, i els principis de convivència que
s’hi recullen, per identificar els deures més
importants que se’n deriven i les situacions
en què es vulneren aquests drets.
Identificar els serveis públics prestats per di
ferents àmbits administratius als quals pertany
com a ciutadà/ana i conèixer algunes de les se
ves competències i responsabilitats socials i el
paper que compleixen aquests serveis públics
en la vida de la ciutadania, conjuntament amb
la importància de la participació i implicació
ciutadanes en el seu manteniment.
Descriure els mecanismes bàsics del fun
cionament democràtic, aplicats als òrgans de
govern de diferents institucions (municipals, au
tonòmiques, estatals, europees), tot identificant
els valors cívics de la societat democràtica i
establint un paral·lelisme amb els mecanismes
de participació a l’aula i a l’escola.
Identificar les relacions que es donen entre
les pròpies vides i els propis actes i les vides
de persones d’altres parts del món, tenint
en compte la representació que en fan els
mitjans de comunicació, entenent les relacions
entre pobles des de la igualtat, el respecte i
la cooperació. Identificar els mecanismes de
participació en accions col·lectives més enllà
del marc escolar i adaptar-se al treball en equip
en la recerca d’alternatives.
Identificar i rebutjar les causes que provo
quen situacions de marginació, discriminació,
injustícia social i violació dels drets humans.
Mostrar empatia i valorar i respectar la diver
sitat social, cultural i de gènere, identificant
situacions de desigualtat d’oportunitats.
Identificar les bones pràctiques en relació
al medi i de consum responsable, assumint
el compromís personal per transformar les
actituds i estils de vida propis en pro de la
sostenibilitat. Identificar algunes iniciatives de
participació ciutadana que promouen aquestes
pràctiques i mostrar-se sensible pels problemes
mediambientals.
Educació física
L’ensenyament i l’aprenentatge de l’edu
cació física en l’etapa de l’educació primària
ha de fonamentar-se en l’adquisició d’aquells
coneixements, habilitats i competències rela
cionades amb el cos i la seva activitat motriu
que contribueixen al desenvolupament integral
de la persona i a la millora de la qualitat de
vida. En l’àrea d’Educació física, la reflexió
sobre el sentit i els efectes de l’activitat mo
triu; el desenvolupament d’hàbits saludables,
regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el
propi cos constitueixen principis valuosos de
l’acció educativa i contribueixen a la millora
de l’autoestima.
L’escola ha d’oferir a l’alumnat mitjans i
recursos per integrar l’activitat física a la vida
quotidiana, establint així una tendència que
potenciï el seu desenvolupament motriu, la
seva capacitat de socialització, la seva salut i
la seva integritat com a persona.
L’alumnat ha de construir el seu coneixement
a partir d’activitats individuals i en grup que li
permetin descobrir les possibilitats de practicar
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activitats físiques en el seu entorn proper, pre
venir situacions de risc associades a la pràctica
d’activitats físiques i desenvolupar una mirada
crítica envers certes imatges corporals difoses
pels mitjans de comunicació.
L’àrea d’Educació física manté relacions
amb l’àrea d’educació artística, ja que les
dues àrees treballen el sentit estètic i creatiu
de l’expressió i comunicació corporal. Aquest
sentit es presenta des de dues vessants: la
interacció amb la pròpia persona des del punt
de vista dels sentiments i sensacions pròpies;
i la interacció amb l’entorn i els altres, a partir
de la percepció d’estímuls externs i la utilit
zació del cos com a llenguatge d’expressió,
comunicació i representació.
Finalment, les activitats de l’àrea han de
potenciar les actituds i valors propis d’una
societat solidària, sense discriminació, respec
tuosa amb les persones i l’entorn.
Competències pròpies de l’àrea
El desenvolupament personal esdevé una
competència central de l’àrea que s’assoleix
amb el treball i cura del propi cos i la motricitat,
al mateix temps que es reflexiona sobre el
sentit i els efectes de l’activitat física, assumint
actituds i valors adequats a la gestió del cos
i la conducta motriu.
Els continguts de l’àrea pretenen donar
resposta a necessitats que portin cap al
benestar personal i promoguin una vida més
saludable i de més qualitat. La competència
en la pràctica d’hàbits saludables de forma
regular i continuada contribueix a sentir-se bé
amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i
al desenvolupament del benestar personal.
La competència comunicativa s’assoleix
amb l’experimentació del cos i el moviment
com instruments d’expressió i comunicació;
l’expressió i comunicació de sentiments i
emocions individuals i compartides per mitjà
del cos, el gest i el moviment i la valoració
crítica dels usos expressius i comunicatius
del cos.
Aquesta àrea també desenvolupa la com
petència social centrada en les relacions in
terpersonals per mitjà de l’adquisició de valors
com el respecte, l’acceptació o la cooperació,
que seran transferits a l’activitat quotidiana
(jocs, esports, activitats en la natura entre
altres). Les possibilitats expressives del cos i
de l’activitat motriu potenciaran la creativitat
i l’ús dels llenguatges corporals per a trans
metre sentiments i emocions que humanitzen
el contacte personal.
Aportacions de l’àrea a les competències
bàsiques
L’àrea d’Educació física contribueix al des
envolupament de les competències bàsiques,
essencialment a la de coneixement i interacció
amb el món, mitjançant la interacció del propi
cos i l’espai determinat, el coneixement, la
pràctica i la valoració de l’activitat física per
preservar la salut.
També contribueix essencialment en la
competència social i ciutadana, ja que ajuda
a aprendre a conviure, acceptar les regles per
al funcionament col·lectiu, la participació i el
respecte envers les diferències i conèixer les
possibilitats i limitacions pròpies i alienes.
El reconeixement i l’apreciació de les mani
festacions culturals específiques de la motricitat
humana col·laboren amb la competència
cultural i artística.

Els intercanvis comunicatius i la valoració
crítica dels missatges i estereotips referits al
cos procedents dels mitjans d’informació i co
municació, contribueixen al desenvolupament
de la competència comunicativa i al tractament
de la informació i competència digital.
El coneixement d’un mateix o mateixa i de
les pròpies possibilitats i carències, l’auto
superació, perseverança i actitud positiva, i
l’organització individual i col·lectiva contribu
eixen a la competència aprendre a aprendre i
a l’autonomia i iniciativa personal.
Estructura dels continguts
Els continguts d’educació física de cada cicle
s’organitzen en cinc apartats: el cos, imatge i
percepció, habilitats motrius i qualitats físiques
bàsiques, activitat física i salut, expressió
corporal i el joc.
L’estructuració dels continguts reflecteix
cada un dels eixos que donen sentit a
l’Educació física en l’educació primària: el
desenvolupament de les capacitats cognitives,
físiques, emocionals i relacionals vinculades a
la motricitat, l’adquisició de formes socials i
culturals de la motricitat, l’educació en valors
i l’educació per a la salut.
Encara que en l’educació primària els contin
guts es presentin organitzats per àrees, per a
l’assoliment de les competències bàsiques és
convenient establir relacions entre ells sempre
que sigui possible. La connexió entre continguts
d’àrees diverses mostra les diferents maneres de
tractar una mateixa situació i dóna un sentit més
ampli als conceptes i n’afavoreix la comprensió.
De la mateixa manera, els continguts que en una
àrea es presenten com a instrument trobaran
en una altra àrea els contextos adequats que
els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb na
turalitat en situacions de relació amb l’entorn
i la vida diària. Al final dels continguts de cada
cicle es concreten les connexions que es poden
establir amb d’altres àrees; la proposta que
es fa té un caràcter orientatiu i en cap cas
és exhaustiva.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
Els continguts de l’àrea plantegen educar
mitjançant el moviment, afavorint el desen
volupament de capacitats físiques i habilitats
tècniques que permetin resoldre de forma
creativa i segura els diferents reptes de la
vida quotidiana. També potencien la millora
de la qualitat de vida, amb l’adopció d’hàbits
de salut i d’higiene personal, i l’adquisició
d’una major consciència de les possibilitats
del propi cos.
Els diferents apartats presenten de forma
integrada conceptes, procediments i actituds.
Establir una prioritat de continguts en Educació
física requereix respectar la doble polarització
entre continguts procedimentals i actitudinals.
Els primers permetran a les nenes i nens sen
tir-se competents en el pla motor. Els segons
els permetran afrontar, des d’una perspectiva
ètica, les nombroses i complexes situacions
que envolten l’activitat física i esportiva, així
com les relatives a la cultura corporal. D’altra
banda, l’adquisició de conceptes, tot i estar
supeditada als anteriors tipus de continguts,
facilitarà la comprensió de la realitat corporal
i de l’entorn físic i social.
L’alumnat ha de construir el seu coneixement
a partir de diferents tipus d’activitats: individu
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als i col·lectives, cooperatives, expressives,
de condicionament físic, a l’aire lliure, etc.
Aquest coneixement permetrà descobrir les
possibilitats de practicar activitats físiques en
el seu entorn proper, prevenir situacions de risc
associades a la pràctica d’activitats físiques,
tenir una mirada crítica vers les imatges cor
porals difoses pels mitjans de comunicació, i
ser sensible a les diferències culturals i la seva
influència sobre els hàbits de vida i sobre la
pràctica d’activitats físiques.
Objectius
L’àrea d’Educació física en l’etapa de l’edu
cació primària té com a objectiu el desenvolu
pament de les capacitats següents:
1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos
i l’activitat física com a mitjà d’exploració per
a l’elaboració de l’autoimatge, l’autoestima i
l’autoconfiança.
2. Apreciar els efectes beneficiosos envers
la salut de l’exercici físic i de l’adquisició d’hà
bits higiènics, alimentaris i posturals.
3. Utilitzar el coneixement del propi cos, les
capacitats físiques i les habilitats motrius per
resoldre i adaptar el moviment a les necessitats
o circumstàncies de cada situació.
4. Seleccionar i aplicar de forma eficaç
i autònoma, principis i regles per resoldre
problemes motors en la pràctica d’activitats
físiques.
5. Participar en jocs com a element d’apro
ximació als altres, seleccionant les accions i
controlant l’execució de les mateixes, prèvia
valoració de les pròpies possibilitats.
6. Regular i dosificar l’esforç, assolint
un nivell d’autoexigència d’acord amb les
pròpies possibilitats i les característiques de
la tasca.
7. Explorar les possibilitats i recursos
expressius del propi cos per comunicar sen
sacions, emocions i idees.
8. Compartir i gaudir de l’exercici físic i
de l’expressió i comunicació corporal en col·
lectivitat mitjançant el joc, la dansa i qualsevol
activitat física que comporti el desenvolupa
ment de la persona.
9. Participar en activitats físiques compartint
projectes, establint relacions de cooperació
per assolir objectius comuns sense discrimi
nacions, per mitjà de la participació solidària,
tolerant, responsable i respectuosa i resolent
els conflictes mitjançant el diàleg.
10. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats
físiques, lúdiques i esportives com elements
culturals, propis i d’altres cultures, mostrant
una actitud crítica tant des de la perspectiva
de participant com d’espectador/a.
Continguts
cicle inicial

El cos: imatge i percepció
Vivència del propi cos en situacions referents
a la tensió, la relaxació i la respiració.
Experimentació del cos en postures cor
porals diferents.
Experimentació, exploració i discriminació
de diferents sensacions
Afirmació de la lateralitat.
Experimentació de situacions d’equilibri i
desequilibri.
Execució de diferents situacions que provo
quin la coordinació de moviments.
Participació en situacions que provoquin

Núm. 1147

la interacció entre espai i temps. Percepció
espai-temps.
Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
Experimentació de diferents formes i pos
sibilitats del moviment i d’execució i control
d’habilitats motrius bàsiques.
Participació de forma activa i autònoma en
la resolució de problemes motrius senzills.
Disposició a participar en activitats diverses
acceptant l’existència de diferències en el
nivell d’habilitat.
Activitat física i salut
Acceptació crítica de la pròpia realitat cor
poral i elaboració de l’autoimatge.
Adquisició d’hàbits bàsics higiènics, ali
mentaris i posturals relacionats amb l’activitat
física.
Valoració de la relació entre l’activitat física
i la salut i benestar.
Respecte per les normes d’ús de materials
i espais en la pràctica d’activitat física.
Expressió corporal
Exploració i descobriment de les possibilitats
expressives del cos i del moviment.
Sincronització del moviment amb pulsacions
i estructures rítmiques senzilles.
Desinhibició en l’exteriorització d’emocions
i sentiments a través del cos, el gest i el
moviment.
Experimentació del plaer que proporciona el
treball d’expressió a través del propi cos.
Exploració de les possibilitats expressives
amb objectes i materials.
Participació en situacions que suposin
comunicació corporal amb valoració i reco
neixement de les diferències en la manera
d’expressar-se.
El joc
Apreciació del joc com activitat comú a
totes les cultures.
Experimentació dels diferents rols en el joc
actuant amb comprensió i compliment de les
normes del joc.
Valoració, reconeixement i respecte cap a
les persones que participen en el joc.
Confiança en les pròpies possibilitats i esforç
personal en els jocs.
Valoració del joc com a mitjà de relació amb
els altres i de divertiment.
Connexions amb altres àrees
Orientació en l’espai.
Valoració de la relació entre activitat física
i salut.
Descobriment de les possibilitats expressi
ves del cos i el moviment.
Interacció oral en el desenvolupament
dels jocs.
Desinhibició en activitats comunicatives
verbals i no verbals.
Criteris d’avaluació
Orientar-se a l’espai en relació a la pròpia
persona utilitzant les nocions topològiques
bàsiques.
Equilibrar el cos adoptant diferents pos
tures, amb control de la tensió, la relaxació
i la respiració.
Desplaçar-se i saltar de forma diversa, variant
les posicions corporals i la direcció i sentit dels
desplaçaments.
Identificar com accions saludables les
normes d’higiene personal associades a la

realització d’activitats físiques i prendre cons
ciència del risc de les mateixes.
Sincronitzar els moviments corporals
mitjançant estructures rítmiques senzilles i
conegudes.
Reaccionar davant els estímuls auditius o
visuals que arriben de l’entorn, tot utilitzant el
moviment o els gestos.
Representar personatges i situacions mitjan
çant el cos i el moviment amb desinhibició.
Participar i gaudir en els jocs ajustant la
pròpia actuació, tant pel que fa a aspectes
motrius com de relació amb els companys i
les companyes.
Col·laborar activament en el desenvolupa
ment dels jocs col·lectius, mostrant respon
sabilitat i cooperació.
cicle mitjà

El cos: imatge i percepció
Descobriment dels elements orgànics i fun
cionals relacionats amb el moviment.
Adequació de la consciència i control del
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la
respiració.
Representació del propi cos i el dels al
tres.
Adequació de la postura a les diferents
necessitats expressives i motrius.
Realització d’activitats en las que intervingui
l’equilibri estàtic i dinàmic.
Intervenció de l’organització espaciotemporal en el desenvolupament d’activitats
físiques.
Valoració i acceptació de la pròpia realitat
corporal i la dels altres.
Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
Execució de formes i possibilitats de mo
viment, ajustant i consolidant els elements
fonamentals a l’execució de les habilitats
motrius bàsiques.
Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i
específiques en medis i situacions conegudes
i estables.
Elaboració d’un control motriu i domini
corporal.
Consecució de la millora de les qualitats
físiques bàsiques de forma genèrica i orientada
a l’execució motriu en múltiples situacions.
Disposició a participar en activitats diverses,
acceptant les diferències individuals en el nivell
de l’habilitat.
Pràctica d’activitats físiques elaborades.
Apreciació de l’esforç tant individual com
col·lectiu en les activitats físiques.
Activitat física i salut
Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris
saludables relacionats amb l’activitat física i
la higiene corporal.
Adopció de mesures bàsiques de seguretat
en la pràctica de l’activitat física i utilització
dels materials i els espais d’acord amb unes
normes.
Pràctica habitual d’exercicis d’escalfament
previs i control de l’esforç durant la realització
de l’activitat física.
Actitud favorable cap a l’activitat física en
relació amb la salut.
Expressió corporal
Experimentació del cos i el moviment com
instruments d’expressió i comunicació.
Adequació del moviment a estructures
espacio-temporals.
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Expressió d’emocions i sentiments a través
del cos, el gest i el moviment.
Utilització d’objectes i materials com a ins
truments d’expressió i comunicació.
Participació en la creació i interpretació de si
tuacions que suposin comunicació corporal.
Participació en la realització de balls, danses
i coreografies senzilles.
Valoració i apreciació de les diferents formes
d’expressar-se.
El joc
Apreciació del joc com a element de la
realitat social i cultural.
Participació en diferents tipus de joc.
Execució i descobriment de les estratègies
bàsiques del joc relacionades amb la coope
ració, l’oposició i la cooperació/oposició en
relació amb les regles del joc.
Actitud responsable en relació amb l’estra
tègia del joc.
Reconeixement i valoració de les persones
que participen en el joc.
Comprensió, acceptació i compliment de
les normes del joc.
Valoració de l’esforç en els jocs.
Valoració del joc com a mitjà de relació, de
divertiment i d’ús del temps de lleure.
Connexions amb altres àrees
Expressió d’emocions per mitjà del cos, el
gest i el moviment.
Representació espacio-temporal de les
activitats físiques.
Ús dels espais i materials d’acord amb
unes normes
Interacció oral en desenvolupament dels
jocs i les activitats.
Comprensió de les normes dels jocs i les
activitats.
Criteris d’avaluació
Utilitzar les nocions topològiques per ori
entar-se a l’espai en relació a la posició de
persones i d’objectes.
Participar en les activitats físiques ajustant la
pròpia actuació a les possibilitats i limitacions
corporals i de moviment.
Desplaçar-se i saltar mitjançant un moviment
corporal coordinat.
Saltar i llençar objectes coordinadament.
Incorporar conductes actives d’acord amb el
valor de l’exercici físic per a la salut, mostrant
interès per la cura del propi cos.
Proposar estructures rítmiques senzilles i re
produir-les corporalment o amb instruments.
Utilitzar els recursos expressius del cos i
promoure el treball en grup per representar i
escenificar històries reals o imaginàries.
Participar i gaudir dels jocs i les activitats
físiques amb coneixement i respecte de les
normes i mostrant una actitud d’acceptació
vers els companys.
cicle superior

El cos: imatge i percepció
Reconeixement dels elements orgànics i
funcionals relacionats amb el moviment.
Domini de la consciència i control del cos
en repòs i en moviment.
Aplicació del control tònic i de la respiració
al control motor.
Adequació de la postura a les necessitats
expressives i motrius de forma econòmica i
equilibrada.
Utilització adequada de la discriminació

Full de disposicions i actes administratius

selectiva dels estímuls i de l’anticipació per
ceptiva.
Execució de moviments amb certa dificultat
amb els segments corporals no dominants.
Adquisició del desenvolupament de l’equilibri
estàtic i dinàmic en situacions complexes.
Resolució de l’estructura de l’espai i del
temps en accions i situacions motrius com
plexes.
Valoració i acceptació de la pròpia realitat
corporal i la dels altres.

en els diferents tipus de joc al marge de les
preferències i prejudicis.
Valoració del joc com a mitjà de relació,
de divertiment i d’utilització satisfactori del
temps de lleure.
Participació en la pràctica de jocs d’arreu
del món.
Incorporació d’elements creatius en els
jocs.
Participació en jocs cooperatius i per a
la pau.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
Adaptació de l’execució de les habilitats
motrius a entorns de pràctica de complexitat
creixent, amb eficiència i creativitat.
Adquisició d’un control motor i corporal
previ a l’acció.
Execució d’activitats de condicionament
físic orientades a la millora de les habilitats
motrius.
Valoració individual i col·lectiva del treball
des del punt de vista motriu.
Disposició a participar en activitats diverses,
acceptant l’existència de diferències en el nivell
de l’habilitat.

Connexions amb altres àrees
Participació en l’elaboració de dramatit
zacions.
Identificació de les pràctiques saludables.
Participació en l’elaboració de balls i co
reografies.

Activitat física i salut
Adquisició dels hàbits de postura i alimen
taris saludables i autonomia en la higiene
personal.
Identificació de les pràctiques poc salu
dables.
Prevenció de lesions en l’activitat física tot
valorant la importància de l’escalfament, la
dosificació de l’esforç i la recuperació.
Utilització de materials i espais, respectant
les normes.
Valoració de l’activitat física per al man
teniment i millora de la salut en el present
i el futur.
Expressió corporal
Elaboració, participació i conscienciació
de les possibilitats i recursos que ofereix el
llenguatge corporal.
Composició individual i/o col·lectiva de movi
ments a partir d’estímuls rítmics i musicals.
Participació en l’elaboració de balls i core
ografies senzilles.
Expressió i comunicació de sentiments i
emocions individuals i compartides a través
del cos, el gest i el moviment.
Utilització d’objectes i materials en la rea
lització de dramatitzacions i en la construcció
d’escenaris.
Valoració crítica dels usos expressius i
comunicatius del cos.
Participació i respecte davant situacions que
suposin comunicació corporal.
El joc
Consolidació del joc com a fenomen social
i cultural.
Realització de jocs de diferents modalitats
i de dificultat creixent.
Pràctica d’habilitats bàsiques d’iniciació
esportiva en situacions de joc.
Promoció de l’ús adequat de les estratègies
bàsiques del joc relacionades amb la coopera
ció, la oposició i la cooperació/oposició.
Acceptació i respecte vers les normes, regles
i persones que participen en el joc.
Elaboració i compliment d’un codi de joc
net.
Estimació de l’esforç personal i col·lectiu

Criteris d’avaluació
Ajustar els moviments corporals a diferents
canvis de les condicions d’una activitat utilitzant
les nocions topològiques bàsiques.
Opinar de forma crítica en relació a situacions
sorgides en la pràctica de l’activitat física.
Desenvolupar conductes actives per incre
mentar la condició física, ajustant la pròpia
actuació a les pròpies possibilitats i limitacions
corporals.
Identificar algunes de les relacions que s’es
tableixen entre la correcta i habitual pràctica
d’exercici físic i millora de la salut.
Construir composicions col·lectives en
interacció amb els companys i companyes
utilitzant els recursos expressius del cos i partint
d’estímuls musicals, plàstics o verbals.
Utilitzar els recursos expressius del cos per
comunicar idees i sentiments i representar
personatges o històries reals o imaginàries.
Identificar com a valors fonamentals dels
jocs i les pràctiques d’activitat física, l’esforç
personal i les relacions que s’estableixen amb
el grup i actuar d’acord amb ells.
Matemàtiques
Les matemàtiques són un instrument de
coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix
temps constitueixen un conjunt de sabers d’un
gran valor cultural, el coneixement dels quals
ha d’ajudar a totes les persones a raonar, de
manera crítica, sobre les diferents realitats
i problemàtiques del món actual. Per això
l’educació matemàtica en les etapes obliga
tòries ha de contribuir a formar ciutadans i
ciutadanes que coneguin el món en el que
viuen i que siguin capaços de fonamentar els
seus criteris i les seves decisions, així com
adaptar-se als canvis, en els diferents àmbits
de la seva vida.
Per això, el currículum de matemàtiques a
l’educació primària es planteja amb la pers
pectiva d’un aprenentatge de les matemàtiques
per a la vida diària, i unes matemàtiques que
ajudin a interpretar el món que ens envolta,
facilitant la quantificació i la mesura de fets i
processos naturals i socials, per tal de poderlos comparar, ordenar, classificar i per tant
conèixer-los millor; organitzant la situació dins
de l’espai i del temps; permetent descobrir
semblances i regularitats en l’observació de
l’entorn; modelitzant problemes de la vida real,
per tal de cercar-los-hi solucions; fomentant la
comunicació de coneixements i d’informació; i
facilitant la fonamentació de criteris i la presa
de decisions.
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Contribució a l’adquisició de les competències
bàsiques
La competència matemàtica és una de
les competències bàsiques que han d’assolir
els alumnes en aquesta etapa, ja que és ne
cessària en la vida personal, social i escolar.
Nombroses situacions quotidianes, i de les
diverses àrees, requereixen l’ús de les mate
màtiques per poder analitzar-les, interpretarles i valorar-les. Aquesta competència té un
caràcter transversal a totes les àrees, encara
que és l’àrea de matemàtiques la que s’ocupa
especialment d’ella.
Encara que els continguts que es pro
posen són els necessaris per a l’adquisició
de la competència matemàtica, cal tenir en
compte que aquesta difícilment s’adquireix
si no s’orienta l’aprenentatge dels continguts
de manera que es possibiliti la seva utilització
fora de les classes de matemàtiques, tant en
la vida diària dels alumnes com en totes les
altres àrees.
Assolir la competència matemàtica im
plica:
Pensar matemàticament. Construir conei
xements matemàtics a partir de situacions on
tinguin sentit, experimentar, intuir, relacionar
conceptes i realitzar abstraccions.
Raonar matemàticament. Realitzar inducci
ons i deduccions, particularitzar i generalitzar;
argumentar les decisions preses, així com
l’elecció dels processos seguits i de les tèc
niques utilitzades.
Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i
entendre l’enunciat, generar preguntes relaci
onades amb una situació-problema, planificar i
desenvolupar estratègies de resolució i verificar
la validesa de les solucions.
Obtenir, interpretar i generar informació amb
contingut matemàtic.
Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsi
ques (per comptar, operar, mesurar, situar-se
a l’espai i organitzar i analitzar dades) i els
instruments (calculadores i TIC, de dibuix i de
mesura) per a fer matemàtiques.
Interpretar i representar a través de paraules,
dibuixos, símbols, nombres i materials, expres
sions, processos i resultats matemàtics.
Comunicar el treball i els descobriments als
altres, tant oralment com per escrit, utilitzant de
manera progressiva el llenguatge matemàtic.
La competència matemàtica s’ha d’adquirir
a partir de contextos que tinguin sentit tant per
a l’alumnat com per al coneixement matemàtic
que és pretén desenvolupar. Aprendre amb
comprensió és fonamental per capacitar l’alum
nat en l’ús de tot el que aprèn i per capacitar-lo
a continuar aprenent, de forma autònoma, al
llarg de tota la vida. Per això, cal proporci
onar en totes les classes de matemàtiques
oportunitats per tal que l’alumnat aprengui a
raonar matemàticament, proposant activitats
d’aprenentatge on la resolució de problemes,
entesa en un sentit ampli, esdevingui el nucli
de l’ensenyament.
Per tal de contribuir a l’assoliment de les di
ferents competències bàsiques l’ensenyament
de les matemàtiques ha d’aconseguir que
l’alumnat integri i utilitzi de manera funcional
tots els aprenentatges que va adquirint, a partir
dels seus coneixements previs, de l’experimen
tació, de la representació i comunicació i del
contrast amb els altres.
La formació en matemàtiques, a més
d’incidir en la competència matemàtica,
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contribueix a l’assoliment de totes les altres
competències bàsiques de la manera que es
detalla a continuació:
Competència en el coneixement i interacció
amb el món físic. Les matemàtiques són un
instrument d’anàlisi de la realitat, en particular
del món físic. El desenvolupament de determi
nats àmbits com la mesura i la visualització, la
interpretació i construcció de gràfics, així com de
processos com el raonament matemàtic i l’argu
mentació, i la resolució de problemes relacionats
amb el món físic, contribueixen de manera directa
a l’adquisició d’aquesta competència.
Competència en el tractament de la informa
ció i competència digital. Molta de la informació
que rebem conté elements matemàtics, nom
bres, formes i mesures entre d’altres, expres
sats de manera diversa, el coneixement dels
quals és necessari per aquesta competència.
També els continguts del bloc estadística i
atzar, així com la utilització d’ordinadors i cal
culadores, estan relacionats amb l’adquisició
d’aquesta competència.
Competència en autonomia i iniciativa perso
nal. Plantejar i resoldre qüestions i problemes
matemàtics, i tots el processos associats a
aquesta activitat (planificació, recerca d’estra
tègies, validació de solucions i contrast amb
les dels altres) implica, entre altres coses, una
presa constant de decisions, la pràctica de
les quals incideix en la progressiva adquisició
d’autonomia de l’alumnat i de confiança en
les pròpies capacitats.
Competència per aprendre a aprendre. Per
aprendre matemàtiques cal desenvolupar, entre
d’altres, capacitats relacionades amb la presa
de decisions i el sentit crític, la creativitat i la
sistematització, l’esforç i la constància, la síntesi
i la generalització. Totes elles, juntament amb
la reflexió sobre el propi treball i la capacitat
per comunicar-lo, formen part d’aquesta com
petència bàsica per a l’aprenentatge al llarg
de tota la vida.
Competència en comunicació lingüística.
Les matemàtiques contribueixen a aquesta
competència aportant el coneixement d’un
llenguatge específic, necessari en el desen
volupament de les ciències i en la resolució
de molts problemes quotidians. També, en
el treball matemàtic, l’ús de la llengua, tant
oral com escrita, és fonamental per descriure
conceptes i processos, expressar raonaments
i argumentacions, i en concret, el llenguatge
oral per a comunicar, discutir, comparar i validar
el treball realitzat.
Competència en expressió cultural i artística.
Les matemàtiques constitueixen una creació
humana present en totes les cultures que cal
començar a conèixer, valorar i relacionar amb
la realitat actual. D’altra banda, i a un nivell més
concret, hi ha una relació entre continguts de
tipus geomètric i artístic, la connexió dels quals
contribueix a aquesta competència.
Competència social i ciutadana. El treball
en grup, entès com un treball de cooperació,
i l’acceptació de les idees dels companys i de
les diferents estratègies emprades en la realit
zació d’un càlcul, d’una mesura o en el procés
de resolució d’un problema, són aspectes del
procés d’ensenyament i aprenentatge de les
matemàtiques que contribueixen al desenvo
lupament d’aquesta competència.
Estructuració dels continguts
Els continguts de l’àrea de matemàtiques,
que integren l’ús de les TIC i dels mitjans

tecnològics, expressen els aspectes fonamen
tals pel que fa als conceptes i als processos
matemàtics que s’han d’anar desenvolupant
a mesura que es va progressant en l’aprenen
tatge i ús de la competència matemàtica. Així
mateix cal desenvolupar en l’alumnat actituds
positives envers el coneixement matemàtic,
tenint en compte la seva dilatada història i la
seva contribució a la cultura.
Els continguts de l’àrea de matemàtiques
s’organitzen en cinc blocs: numeració i càl
cul; relacions i canvi; espai i forma; mesura, i
estadística i atzar.
Ensenyar i aprendre numeració i càlcul ha
de significar potenciar la comprensió dels
nombres, dels seus usos diversos, de les
seves formes de representació i del sistema
de numeració en el qual s’expressen; també la
comprensió dels significats de les operacions i
de les relacions que hi ha entre unes i altres,
i la comprensió de la funcionalitat del càlcul
i l’estimació.
Ensenyar i aprendre relacions i canvis
significa desenvolupar la comprensió i anàlisi
de patrons (relacions i canvi) i l’ús de models
i expressions matemàtiques per representar
les relacions.
Pel que fa a l’espai i forma, cal desenvolupar
el coneixement i l’anàlisi de les característi
ques i propietats de les figures de tres i dues
dimensions; localitzar i descriure relacions
espacials; identificar i aplicar transformacions
geomètriques, i utilitzar la visualització i els
models geomètrics per resoldre problemes.
Quant a la mesura, és molt important des
envolupar la comprensió de les magnituds
mesurables, de les unitats i del procés de
mesurar, així com l’aplicació de tècniques i
d’instruments adequats per a mesurar cada
magnitud.
En relació amb l’estadística i l’atzar, cal
potenciar la formulació de preguntes que es
puguin respondre a través de l’ús de dades
(recollida, organització i representació de da
des); la selecció i ús de mètodes estadístics
elementals per analitzar dades, per treure
conclusions i per fer prediccions basades en
dades; i la comprensió i aplicació dels con
ceptes bàsics d’atzar.
Són processos comuns a tots els continguts:
l’organització del pensament matemàtic propi
i la seva comunicació (mitjançant explicacions
orals, gràfiques i escrites) a companys/es i
professors/es i el contrast amb el dels altres.
També cal tenir en compte la importància
d’establir connexions entre els diferents blocs
de continguts de les matemàtiques, entre els
continguts matemàtics i els d’altres àrees, per
treballar-los de manera conjunta sempre que
sigui possible.
Atès que els processos matemàtics s’as
soleixen en la mesura que es van aprenent
els continguts dels diferents blocs, cal que
en tots els cicles es desenvolupin els quatre
processos següents:
La resolució de problemes, com a nucli
del treball de matemàtiques, ja que facilita la
construcció de nous coneixements, la trans
ferència de conceptes, el desenvolupament
d’estratègies de resolució i l’anàlisi del procés
de resolució. Cal tenir en compte que els
problemes, a més d’aplicar el coneixement
adquirit en altres contextos, han de possibilitar
la construcció del coneixement matemàtic i
mostrar-ne la utilitat.
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El raonament i la prova, com a formes de
desenvolupar coneixements, fer-se preguntes i
tractar de respondre-les, formular conjectures i
argumentar la seva validesa o refutar-la, donar
raons a les respostes, i reconèixer l’existència
de diferents camins per arribar a una resultat
determinat.
La comunicació i la representació de la
informació, de les idees i dels processos se
guits, que suposa l’organització i estructuració
del coneixement per tal de donar-li ordre i
coherència i afavorir el contrast amb altres
formes de fer dels companys i companyes de
classe. Cal potenciar l’ús de diferents formes
de representació per comunicar allò que es
vol expressar, a partir de la verbalització i, de
manera progressiva, del llenguatge simbòlic.
Aquest procés afavoreix la incorporació gradual
del llenguatge específic de les matemàtiques i
esdevé una eina per a resoldre problemes.
La connexió entre els diferents continguts
de les matemàtiques, així com entre aquests i
els continguts d’altres àrees, ja que serveix per
mostrar la relació entre conceptes de diferents
àrees, la qual cosa eixampla la comprensió de
les matemàtiques. Encara que els continguts
es presentin organitzats per blocs, en el procés
d’ensenyament i aprenentatge és convenient
establir relacions entre ells sempre que sigui
possible. Per exemple, comprendre que els
nombres decimals serveixen per expressar
amb més precisió una mesura, a la classe
de matemàtiques o a qualsevol altra, ajuda,
entre altres coses, a comprendre millor el
concepte de mesura i la seva relació amb els
nombres. Així mateix, els nombres apareixen
en la majoria de blocs i, en particular, tant en
el bloc de mesura com el d’estadística, es
poden treballar aspectes que apareixen en el
bloc de numeració i càlcul. Així, el treball sobre
la recta numèrica, que implica, entre d’altres,
un procés de visualització, relaciona continguts
numèrics i geomètrics. També la introducció
tant de les fraccions com dels decimals va
lligada a la mesura; la interpretació d’alguns
gràfics es recolza en el treball sobre la recta
numèrica. I, pel que fa al bloc de geometria,
la representació geomètrica dels nombres
permet utilitzar la visualització per conèixer
propietats numèriques, possibilitant la relació
entre continguts numèrics i geomètrics.
D’altra banda, molts dels continguts de
matemàtiques es relacionen amb continguts
d’altres àrees i tant es poden treballar en
aquestes com en l’àrea de matemàtiques, on
podran servir de contextos per donar sentit i
desenvolupar determinats continguts. En tant
que són continguts per a desenvolupar-se
adequadament en l’entorn, en la vida diària
i, de manera especial, en els diferents àmbits
curriculars de l’etapa, al final dels continguts
de cada cicle es concreten les connexions
que es poden establir amb d’altres àrees; la
proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.
Consideracions per al desenvolupament del
currículum
El procés d’ensenyament i aprenentatge de
les matemàtiques ha de tenir en compte els
següents aspectes:
Rellevància dels contextos. Cal que els
continguts curriculars es treballin en contextos
significatius i rics que mostrin l’origen concret
dels conceptes matemàtics, la relació entre ells
i la seva aplicació a problemàtiques diverses.
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Les situacions quotidianes, les culturalment
significatives, les principals temàtiques de
les diverses disciplines, però també els jocs
i les pròpies matemàtiques, i en particular la
seva història, han de ser les fonts que ens
proporcionin els contextos més rellevants per
a aprendre matemàtiques.
Equilibri, connexió entre els continguts i
treball interdisciplinari. L’ordenació dels blocs
de continguts no implica una jerarquització
dels mateixos. Cal trobar un equilibri entre el
desenvolupament dels diferents blocs en el
conjunt de cada cicle, i tenir en compte que
hi ha diverses seqüenciacions possibles dels
continguts: hi ha continguts que es poden
treballar de manera transversal, altres que
es poden treballar juntament amb continguts
d’un bloc diferent, i també en el marc d’un
projecte interdisciplinari, la qual cosa possi
bilita el desenvolupament de la competència
matemàtica.
Valoració d’actituds relacionades amb
les matemàtiques. Per fer matemàtiques, i
aconseguir actituds positives envers elles,
cal desenvolupar la curiositat, la creativitat, la
imaginació, l’interès per fer-se preguntes, per
trobar respostes i per resoldre problemes;
també, és important adquirir confiança en les
pròpies possibilitats i trobar el gust per realit
zar un descobriment i per resoldre un repte.
Actituds com la tenacitat, la precisió i el gust
pel treball ben fet són molt importants quan
es fan matemàtiques.
Diversitat en les formes de treball. En la
gestió de la classe, cal combinar el treball en
gran grup, en petit grup i el treball individual, tot
respectant els estils de cadascú. Plantejar-se
preguntes, resoldre problemes, realitzar petites
investigacions, practicar les tècniques apreses,
exposar les idees pròpies i discutir sobre elles,
utilitzant prioritàriament el llenguatge oral. També
és important emprar la manipulació d’objectes
i de materials didàctics, per no perdre de vista
l’origen concret de les matemàtiques, així com
la visualització per a realitzar i fonamentar rao
naments matemàtics i desenvolupar els propis
sistemes de representació. Cal tenir en compte
que les TIC faciliten la interacció de l’alumnat
amb objectes matemàtics i les seves relacions,
la construcció de figures geomètriques, ajuden
a la resolució de problemes, a aprendre dels
errors per mitjà d’una retroalimentació immediata
i efectiva, a treballar amb càlculs i entorns que
amb altres mitjans poden ser feixucs i comple
xos, i afavoreixen la presentació, la col·laboració
i la comunicació de les experiències. En de
finitiva, les classes de matemàtiques haurien
de proporcionar a tot l’alumnat possibilitats de
pensar matemàticament.
Finalment, cal considerar la importància
de l’avaluació com a part del procés d’ense
nyament-aprenentatge, que inclou la reflexió
sobre el què s’aprendrà, s’està aprenent o
ja s’ha après. Cal tenir present la diversitat
d’instruments per a realitzar l’avaluació:
discussions en gran i petit grup, preguntes i
respostes orals, treballs individuals i en petit
grup, i realització progressiva d’exercicis es
crits. Tots ells es complementen i proporcionen
informació, tant als mestres com als alumnes,
sobre els avenços en l’aprenentatge. Al final
de cada cicle, i com a darrera part d’aquest
document, s’inclouen criteris d’avaluació amb
la finalitat de guiar el disseny i elaboració dels
instruments.

Objectius
L’àrea de matemàtiques de l’Educació pri
mària té com a objectiu el desenvolupament
de les capacitats següents:
1. Utilitzar i valorar les matemàtiques com
una eina útil per comprendre el món i per
expressar informacions i coneixements sobre
l’entorn, i reconèixer-les com una ciència
oberta i dinàmica.
2. Reconèixer el raonament, l’argumen
tació i la prova com aspectes fonamentals
de les matemàtiques, així com el valor
d’actituds com la perseverança, la precisió
i la revisió.
3. Reconèixer situacions-problema de l’en
torn i utilitzar les matemàtiques per resoldreles, triant els recursos que es considerin més
adients i explicant-ne l’elecció.
4. Planificar i aplicar estratègies (anàlisi de
semblances i diferències, exploració sistemà
tica de diferents possibilitats, particularització
i generalització, comprensió de l’ús de les
operacions, entre altres) per resoldre problemes
i modificar-les, si cal.
5. Organitzar i consolidar el pensament
matemàtic a partir de la comunicació coherent
i clara de les pròpies idees, i dels processos
matemàtics emprats, als companys i als
mestres.
6. Crear i utilitzar representacions per or
ganitzar, registrar i comunicar les idees i els
processos matemàtics, així com interpretar i
usar el llenguatge matemàtic, com ara xifres,
signes, dibuixos geomètrics, taules i gràfics
per a descriure fenòmens habituals.
7. Comprendre el sistema de numeració
decimal i el significat de les operacions. Calcular
amb fluïdesa i fer estimacions raonables, tot
utilitzant diferents tècniques: càlcul mental,
càlcul escrit, i càlcul amb calculadora i altres
TIC, d’acord amb la situació.
8. Identificar i descriure formes geomètri
ques de l’entorn, tot utilitzant el coneixement
dels seus elements i de les seves propietats.
Interpretar i utilitzar procediments d’orientació
espacial en contextos diversos.
9. Comprendre les magnituds mesurables i
el procés de mesurar, i aplicar les unitats d’ús
habitual, les tècniques i els instruments de
mesura adequats a cada situació.
10. Interpretar la informació, elaborar pre
guntes, recollir, organitzar i representar les da
des per a respondre-les, utilitzant els mètodes
estadístics apropiats, així com comprendre i
aplicar els conceptes bàsics d’atzar.
Continguts
Processos a desenvolupar en tots els cicles
i comuns a tots els continguts:
Organització del pensament matemàtic
propi.
Comunicació del pensament matemàtic
propi (mitjançant explicacions orals, gràfiques
i escrites) a companys i professors, i contrast
amb el dels altres.
Connexions entre els diferents blocs de
matemàtiques i amb les altres àrees.
cicle inicial

Processos específics a desenvolupar:
1. Resolució de problemes (Reconeixement.
Identificació. Planificació. Organització. Aproxi
mació. Estimació. Exploració. Elaboració)
2. Raonament i prova (Comprensió. Com
paració. Diferenciació. Cerca de regularitats.
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Ordenació. Classificació. Desenvolupament
d’estratègies de càlcul. Desenvolupament
d’estratègies de mesura. Composició i des
composició)
3. Comunicació i representació (Descripció.
Expressió. Representació. Modelització. Ús de
diferents models. Lectura i escriptura. Ús de di
ferents llenguatges. Ús de vocabulari específic.
Situació sobre la recta. Verbalització)
4. Connexions (Relació. Interpretació. Apli
cació. Utilització)
Numeració i càlcul
Comprensió dels nombres, de les seves
formes de representació i del sistema de
numeració
Comprensió i ús del comptatge amb signi
ficat de quantitats discretes. Descripció oral,
gràfica i escrita dels processos de comptatge
i de càlcul.
Ús dels llenguatges verbal, gràfic i simbòlic
per representar els nombres (aproximadament
fins al miler). Interpretació i elaboració de gràfics
a partir del comptatge. Visualització geomètrica
de nombres utilitzant materials. Posada en
comú de les diferents representacions.
Reconeixement dels nombres en situaci
ons quotidianes. Ús dels nombres naturals
per a resoldre problemes dins de contextos
significatius.
Ús de diferents models per comparar i
ordenar els nombres (aproximadament fins al
miler). Situació dels nombres sobre la recta
numèrica. Arrodoniment de quantitats.
Ús de les fraccions un mig i un quart en
contextos significatius.
Ús del sistema monetari en contextos
reals. L’euro.
Interpretació dels nombres com identifica
dors en situacions properes.
Classificació dels nombres segons diferents
criteris (d’una xifra, de dues, de la família del
10, etc.). Cerca de regularitats en els nom
bres. Inici a les taules de multiplicar (taules
del 2, 5 i 10).
Comprensió dels significats de les opera
cions i de les relacions que hi ha entre unes
i altres
Comprensió dels diferents significats de la
suma i la resta amb nombres naturals, així com
de la relació que hi ha entre una i altra.
Comprensió de les situacions d’agrupament
com a multiplicació i les accions de repartiment
com a divisió.
Interpretació d’operacions de nombres
naturals mitjançant la recta numèrica.
Comprensió de la funcionalitat del càlcul i
l’estimació
Desenvolupament de l’agilitat mental en
descompondre additivament els 20 primers
nombres naturals.
Inici en l’elaboració d’estratègies de càlcul
mental. Explicació verbal de les estratègies
pròpies emprades i assaig de les alienes.
Establiment d’analogies entre càlculs (de les
unitats a les desenes i les centenes).
Estimació dels resultats de sumes i res
tes.
Realització de la suma i la resta (sense
portar) utilitzant algoritmes estàndard i mè
todes propis.
Ús de jocs de taula, de les TIC i calculadores
per desenvolupar el càlcul i per explorar els
nombres i les operacions.
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Relacions i canvi
Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions
i canvis
Descripció de canvis qualitatius i quantitatius
entre dues situacions.
Selecció, classificació i ordenació d’objectes
segons diferents criteris.
Seguiment de sèries (de sons, numèriques,
geomètriques).
Cerca de regularitats en els nombres i les
formes.
Ús de models i expressions matemàtiques
per representar les relacions
Representació d’una sèrie de forma material,
verbal i gràfica.
Lectura i escriptura de frases matemàti
ques amb significat propi que continguin el
signe =.
Modelització amb objectes o gràficament
de situacions relacionades amb la suma i
la resta.
Espai i forma
Anàlisi de les característiques i propietats
de les figures geomètriques
Reconeixement de figures de tres i dues
dimensions en objectes de la realitat. Cons
trucció i nominació de figures de tres i dues
dimensions: esfera, prisma, cilindre, cub;
triangle, rectangle, quadrat, cercle.
Coneixement i ús del vocabulari adequat
per descriure les figures, els seus elements i
les seves propietats.
Comparació i classificació de figures de tres
i dues dimensions segons les seves semblan
ces i diferències: cares planes, cares corbes,
vèrtexs, costats, angles.
Composició i descomposició de figures
tridimensionals i planes amb suports físics i
virtuals.
Localització i descripció de relacions es
pacials
Descripció, nominació i interpretació de
posicions relatives a l’espai, en referència a
un mateix i a altres punts.
Descripció i interpretació de la direcció en
els desplaçaments a l’espai. Representació i
elaboració d’itineraris senzills, laberints o plà
nols. Interpretació d’operacions de nombres
naturals mitjançant la recta numèrica.
Ús del vocabulari bàsic (a prop, lluny, sobre,
sota, darrere, davant, entre) i de recursos
TIC per orientar-se a través de laberints i
plànols.
Identificació i aplicació de transformacions
geomètriques
Reconeixement de moviments (desplaça
ments, simetries i girs).
Exploració de moviments utilitzant materials
físics (tessel·les, miralls, plegat de paper) i
suports virtuals.
Reconeixement i creació de figures que
tinguin simetries.
Utilització de la visualització i de models
geomètrics per resoldre problemes
Creació d’imatges mentals de figures geo
mètriques utilitzant la memòria i la visualització
espacial. Visualització geomètrica de nombres
utilitzant materials.
Utilització de recursos TIC per girar, reduir i
deformar figures de dues i tres dimensions.
Reconeixement i representació de figures
des de diferents perspectives.
Visualització i descripció del camí seguit en
un itinerari senzill abans de realitzar-lo.
Reconeixement de formes i d’estructures

geomètriques a l’entorn, i determinació de la
seva situació.
Mesura
Comprensió de les magnituds mesurables,
de les unitats i del procés de mesurar
Reconeixement, en contextos significatius,
de les magnituds de longitud, capacitat, massa
i temps. Diferenciació de les magnituds dis
cretes i les magnituds contínues relacionades
amb l’ús dels nombres.
Comparació directa i indirecta i ordenació de
mesures de les diferents magnituds.
Mesura de les diferents magnituds utilitzant
unitats no convencionals i convencionals (lon
gitud: m; massa: kg; capacitat: l; temps: dia,
setmana, mes, hora).
Selecció de la unitat i de l’instrument ade
quats, d’acord amb la magnitud a mesurar.
Expressió, mitjançant pictogrames i taules,
de mesures preses.
Lectura i escriptura de mesures en con
textos reals.
Aplicació de tècniques i d’instruments per
mesurar
Aplicació del procés de mesurar, tot utilitzant
una unitat de forma repetida i un instrument
adequat: cinta mètrica, regle, rellotge analògic,
balança de plats.
Desenvolupament de referents comuns
que facilitin la comparació, la mesura i l’es
timació.
Descripció oral del procés de mesura i
d’estimació.
Estadística i atzar
Formulació de preguntes abordables amb
dades i recollida, organització i presentació de
dades rellevants per respondre-les.
Elaboració de preguntes sobre temes pro
pers a la pròpia experiència i recollida de les
respostes donades.
Planificació senzilla de recollides de dades
amb mostres més petites de 30. Lectura de
la freqüència absoluta.
Organització i representació de dades ob
tingudes a partir d’experiències de comptatge
i d’ordenació, mitjançant objectes concrets,
dibuixos i gràfics.
Utilització d’un vocabulari per descriure
els atributs i per classificar segons criteris
determinats.
Selecció i ús de mètodes estadístics per
analitzar dades
Comparació quantitativa de dades numè
riques.
Elecció del tipus de gràfic o representació
més convenient.
Elaboració de qüestions relatives al comptat
ge i aplicació a la resolució de problemes.
Treure conclusions i fer prediccions basades
en dades
Discussió sobre quan es poden aplicar o
no les conclusions obtingudes de les dades
d’una població, a una altra població.
Comprensió i aplicació de conceptes bàsics
d’atzar
Resposta a preguntes relacionades amb les
experiències pròpies sobre la probabilitat de
successos utilitzant expressions com possible
o impossible.
Reconeixement de l’atzar mitjançant la
realització d’experiments amb materials (ex
tracció de fitxes de colors d’una bossa, tirar
daus, ruletes...).
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Realització d’experiments en situacions i
jocs on intervinguin factors d’atzar.
Connexions amb altres àrees
Ús i interpretació del comptatge per analitzar,
comparar i descriure situacions de l’entorn
natural i social.
Interpretació de la moneda com a valor de
canvi (situacions de compra-venda).
Cerca de regularitats i diferències en l’ob
servació de l’entorn (per exemple, canvis en
les persones al llarg del temps).
Observació i localització de formes geomètri
ques a l’entorn: materials, sers vius i objectes
i produccions humanes.
Descripció de posicions i seguiment d’iti
neraris.
Descripció oral del procés de mesura i
d’estimació. Ús de comparatius i d’adverbis
de temps.
Interpretació de la mesura com a instrument
de coneixement del món natural: longitud
(creixement), pes/massa, capacitat.
Interpretació i elaboració de gràfics en ex
periments realitzats en altres àrees.
Criteris d’avaluació
Reconèixer i utilitzar diferents usos dels
nombres (cardinals, ordinals, identificadors) en
situacions familiars i en altres àrees.
Cercar semblances i diferències entre
objectes i situacions (en particular, els can
vis que es produeixen en una seqüència), i
classificar i ordenar objectes d’acord amb
diferents criteris.
Comprendre situacions-problema relacio
nades amb aspectes concrets i vinculats a
la pròpia experiència. Emprendre la resolució
de forma autònoma i expressar la solució i el
procés seguit.
Usar l’assaig-error per cercar solucions als
problemes i a les exploracions.
Formular preguntes en situacions cone
gudes. Comunicar oralment coneixements i
processos matemàtics duts a terme (càlcul,
mesura, resolució de problemes).
Usar el llenguatge verbal per interpretar
gràfics, nombres i signes matemàtics.
Interpretar, representar (amb materials di
versos) i utilitzar els nombres naturals (inferiors
a 1.000) en contextos de la vida quotidiana.
Comparar, ordenar i descompondre els nom
bres utilitzant diferents models.
Desenvolupar agilitat en el càlcul mental
(descomposició additiva dels 20 primers nom
bres, dobles, estratègies personals...). Usar
els algorismes de suma i resta (sense portar),
les TIC i la calculadora per calcular i cercar
regularitats dels nombres i operacions.
Definir la situació d’un objecte a l’espai i
d’un desplaçament en relació a un mateix,
tot utilitzant els conceptes: davant-darrera;
prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.
Identificar, analitzar i descriure objectes i
espais amb formes geomètriques tridimensio
nals i planes. Buscar semblances i diferències
entre dues figures.
Mesurar objectes, espais i temps familiars
amb unitats no convencionals (pams, peus,
passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora)
tot utilitzant instruments propers i adequats a
cada situació.
Interpretar i construir gràfics (pictogrames
i diagrames de barres) amb dades sobre
fets coneguts relatius a la vida quotidiana i
a altres àrees.

Full de disposicions i actes administratius

cicle mitjà

Processos específics a desenvolupar:
1. Resolució de problemes (Reconeixe
ment. Identificació. Planificació. Aproximació.
Estimació. Predicció. Exploració. Investigació.
Disseny. Elaboració. Creació. Construcció.
Comprovació).
2. Raonament i prova (Comprensió. Anàlisi.
Comparació. Classificació. Ordenació .Selec
ció. Establiment d’analogies. Desenvolupament
d’estratègies de càlcul. Desenvolupament
d’estratègies de mesura. Composició i des
composició. Formulació de preguntes).
3. Comunicació i representació (Descripció.
Expressió. Representació. Modelització. Ús de
diferents models. Ús de diferents llenguatges.
Situació sobre la recta. Lectura i escriptura.
Ús de vocabulari).
4. Connexions (Relació. Interpretació. Apli
cació. Utilització).
Numeració i càlcul
Comprensió dels nombres, de les seves
formes de representació i del sistema de
numeració
Comprensió del sistema de numeració
decimal. Valor posicional. Descripció oral,
gràfica i escrita dels processos de com
prensió del Sistema de Numeració 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 repre
sentacions equivalents d’un nombre.
Lectura i escriptura dels nombres fins al
milió.
Ús i contrast de diferents models per com
parar i ordenar els nombres fins al milió.
Reconeixement de la fracció com a part
d’una unitat i d’una col·lecció.
Ús de diferents models de representació de
les fraccions. Situació dels nombres naturals i
fraccionaris més comuns (1/2, 1/3, 1/4) sobre
la recta numèrica. Arrodoniment de nombres
en context.
Aplicació dels nombres decimals en con
textos reals. Coneixement i ús del sistema
monetari: l’euro i els cèntims. Interpretació i
ús de les unitats de mesura.
Ús i relació dels decimals i fraccions com a
nombres que aproximen més la mesura.
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 a partir del comptatge i la
mesura.
Ús de propietats numèriques per recollir,
descriure i interpretar dades.
Comprensió dels significats de les opera
cions i de les relacions que hi ha entre unes
i altres
Comprensió dels diferents significats de la
multiplicació i divisió amb nombres naturals així
com de la relació que hi ha entre una i altra.
Identificació i ús de les operacions inverses:
suma i resta; multiplicació i divisió.
Exploració de les propietats de les ope
racions.
Comprensió de la funcionalitat del càlcul i
l’estimació
Desenvolupament de l’agilitat mental per
descompondre els nombres additivament i
factorialment. Automatització de taules de

multiplicar. Representació geomètrica dels
nombres i del producte relacionada amb la
descomposició factorial.
Ús de les relacions entre les operacions per
agilitar el càlcul mental. Establiment d’analogies
entre càlculs (pas de les unitats a les desenes
i centenes).
Explicació i contrast de les estratègies de
càlcul mental emprades.
Estimació dels resultats de les operacions
amb nombres naturals.
Realització de restes portant-ne, multiplica
cions i divisions amb nombres naturals amb
algorismes estàndard.
Realització de sumes i restes amb fraccions
senzilles acompanyades de diferents formes
de representació gràfica.
Ús de models geomètrics per resoldre
problemes numèrics.
Ús de les calculadores i altres recursos TIC
per desenvolupar el càlcul i per explorar els
nombres i les operacions.
Selecció adequada del tipus de càlcul se
gons la situació: càlcul mental, càlcul escrit i
calculadora.
Càlcul amb monedes: euros i cèntims.
Relacions i canvi
Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions
i canvis
Anàlisi de les peculiaritats dels nombres i de
les operacions. Seguiment de sèries numèri
ques, geomètriques i descoberta del patró.
Creació de sèries numèriques i geomètri
ques. Cerca de regularitats.
Descripció de situacions en què es pro
dueixen canvis o altrament es mantenen
constants.
Interpretació de l’equivalència en l’ús de
diferents unitats de mesura.
Relació perímetre-longitud i àrea-super
fície.
Ús de models i expressions matemàtiques
per representar les relacions
Expressió del patró d’una sèrie verbalment
o gràficament.
Modelització de situacions problema mit
jançant objectes, gràfics (fletxes), signes
matemàtics.
Lectura i escriptura de frases utilitzant sím
bols matemàtics (0, =, >, <).
Espai i forma
Anàlisi de les característiques i propietats
de les figures geomètriques
Identificació i descripció verbal, usant el
vocabulari especialitzat, de les propietats de
figures geomètriques de dues i tres dimensions:
polígons, cercles, poliedres i cossos rodons.
Utilització de la mesura i els nombres per
investigar propietats geomètriques.
Representació, construcció i comparació
de figures de tres i dues dimensions amb
materials i recursos TIC. Classificació segons
les seves propietats.
Investigació de la relació entre figures a
partir de la seva composició, descomposició
i transformació.
Exploració i reconeixement de figures con
gruents i figures semblants.
Localització i descripció de relacions es
pacials
Descripció de la localització i el moviment
d’un objecte utilitzant el vocabulari adequat.
Utilització d’adreces o punts de referència
per moure’s en l’entorn proper.
Creació i ús de sistemes de coordenades
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per localitzar distàncies entre dos punts i
descriure camins.
Realització, interpretació i ús de plànols
d’itineraris coneguts utilitzant diferents su
ports.
Identificació i aplicació de transformacions
geomètriques
Realització de simetries, desplaçaments i girs
en figures de dues dimensions amb materials
tradicionals i amb suport de les TIC. Predicció
i descripció dels resultats.
Descripció d’un o diversos moviments que
mostrin que dues figures són congruents.
Identificació i de les simetries axial i central
en figures de dues dimensions.
Utilització de la visualització i de models
geomètrics per resoldre problemes
Identificació de les vistes parcials d’una
figura.
Construcció i representació sobre paper de
poliedres i polígons.
Creació i descripció d’imatges mentals
d’objectes, patrons i camins.
Identificació i construcció d’una figura de tres
dimensions a partir de representacions en dues
dimensions d’aquesta figura (i a l’inrevés).
Ús de regle, escaire i recursos TIC per am
pliar la capacitat de raonament espacial.
Ús de conceptes espacials per recollir,
descriure i interpretar dades.
Ús de models geomètrics per resoldre
problemes numèrics i de mesura.
Mesura
Comprensió de les magnituds mesurables,
de les unitats i del procés de mesurar
Reconeixement de les magnituds de longi
tud, massa, capacitat, àrea, temps i amplitud
d’angles.
Comparació directa d’angles i d’àrees.
Comprensió de la mesura com aproximació.
Ús de múltiples i submúltiples de la unitat. Ús
dels decimals i fraccions com a nombres que
permeten aproximar una mesura.
Ús de les unitats més comuns del Sistema
Internacional: longitud (km, m, cm, mm); massa
(kg, g); capacitat (l, ml). Equivalència d’unitats
més comunes en contextos significatius. Inter
pretació de l’equivalència en l’ús de diferents
unitats de mesura.
Utilització de la mesura i dels nombres per
investigar propietats geomètriques.
Comprensió i ús de les unitats de temps (any,
mes, setmana, dia, hora, minut) i de les seves
relacions. Coneixement del calendari.
Lectura i interpretació de taules de mesura
d’ús comú.
Aplicació de tècniques i instruments ade
quats per mesurar
Desenvolupament d’estratègies d’estimació
en les diferents magnituds, tot utilitzant refe
rents 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. Relació perímetre-longitud
i àrea-superfície.
Descripció oral i escrita del procés de
mesura. Reconeixement i ús de l’estructura
multiplicativa en el procés de mesurar.
Interpretació i expressió d’intervals de
mesures.
Ús de models geomètrics per resoldre
problemes numèrics i de mesura.
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Estadística i atzar
Formulació de preguntes abordables amb
dades i recollida, organització i presentació de
dades rellevants per respondre-les
Formulació de preguntes basades en fets
propers i interessos propis.
Recollida de dades mitjançant observacions,
enquestes i experiments amb mostres més
petites de 50. Interpretació de la freqüència
absoluta.
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.
Reconeixement de les diferències en la
representació de dades qualitatives i quan
titatives.
Lectura i interpretació de dades estadís
tiques i de gràfics extrets de llibres, diaris,
Internet i altres mitjans.
Selecció i ús de mètodes estadístics per
analitzar dades
Descripció de la forma i de les característi
ques importants d’un conjunt de dades.
Anàlisi de les característiques d’una col·
lecció de dades quantitatives ordenades.
Identificació i comprensió de les nocions
de moda i mediana. Aplicació a la resolució
de problemes.
Introducció a la noció de mitjana aritmè
tica.
Treure conclusions i fer prediccions basades
en dades
Distinció entre el que mostren les dades i el
que es podria esperar dels resultats.
Comprensió que molts conjunts de dades
són mostres de poblacions més grans. Apli
cació a la resolució de problemes.
Descripció oral d’una situació a partir de
l’anàlisi de les dades.
Comprensió i aplicació de conceptes bàsics
d’atzar
Descripció de successos i discussió del seu
grau de probabilitat utilitzant expressions com
segur, possible, impossible.
Inici a la quantificació de la probabilitat
que un succés sigui segur, possible o im
possible.
Predicció de la probabilitat de resultats d’ex
periments senzills i comprovació d’aquestes
prediccions.
Exploració de la probabilitat mitjançant expe
riments i jocs que produeixin pocs resultats.
Resolució de problemes on intervinguin
factors d’atzar. Ús de l’atzar per reforçar
conceptes numèrics.
Connexions amb altres àrees
Interpretació i ús de nombres grans (per
exemple, en demografia).
Ús dels nombres fraccionaris i decimals
en situacions de mesura de fets o fenòmens
naturals.
Interpretació del diner com a valor de
canvi.
Analogia entre la recta numèrica i la línia
del temps.
Cerca de regularitats i diferències en l’ob
servació de l’entorn (per exemple, canvis en
el paisatge).
Anàlisi i representació de relacions causals
en el món natural i social.
Estudi de mapes (tècniques d’orientació
a l’espai).

Interpretació, disseny i dibuix d’itineraris.
Ús de models geomètrics per resoldre
problemes d’altres àrees.
Utilització de la simetria i d’elements ge
omètrics per analitzar i realitzar produccions
artístiques.
Interpretació i ús de la mesura com a
instrument de coneixement del món natural:
longitud, pes/massa, capacitat.
Ús de mesures de temps grans (any-dè
cada-segle).
Elaboració de preguntes i disseny d’experi
ments i activitats de mesura relacionades amb
diferents àrees.
Elaboració i interpretació de registres i de
gràfics en experiments realitzats en altres
àrees (per exemple, registres i gràfics en
meteorologia).
Criteris d’avaluació
Reconèixer i utilitzar els conceptes as
sociats a la multiplicació (mesura, repetició
de la unitat) i divisió (partició, agrupament,
aproximació) en situacions de vida quotidiana
i en altres àrees.
Cercar amb criteri les regularitats i canvis
que es produeixen en una col·lecció o una se
qüència, descriure-les i continuar la seqüència.
Classificar i establir criteris de classificació.
Comprendre situacions-problema de l’entorn
proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes,
taules...), xifres i signes adients per representar
situacions-problema. Cercar i seleccionar les
dades necessàries i estimar una resposta.
Desenvolupar estratègies de solució. Expressar
el procés de solució i la resposta.
Formular preguntes en situacions conegu
des i poc conegudes. Comunicar oralment
i per escrit, de forma clara, coneixements i
processos matemàtics duts a terme (càlcul,
mesura, construccions geomètriques, reso
lució de problemes). Reconèixer la validesa
de diferents processos de solució d’una
situació-problema.
Interpretar el valor posicional del sistema
de numeració decimal. Interpretar i utilitzar de
forma adequada els nombres naturals (fins a sis
xifres) i els fraccionaris i decimals com expressió
concreta de l’aproximació de la mesura.
Comprendre i utilitzar el significat de les
operacions (suma, resta, multiplicació i divisió)
amb els nombres naturals de forma apropiada
a cada context. Desenvolupar agilitat en el
càlcul exacte i aproximat: càlcul mental (des
composició additiva i factorial dels nombres,
producte i divisió per la unitat seguida de zeros);
ús dels algorismes de càlcul escrit, de les TIC
i la calculadora per calcular i cercar propietats
dels nombres i operacions. Seleccionar el
càlcul adient a cada situació: mental, escrit,
amb mitjans tècnics.
Interpretar i realitzar representacions es
pacials (croquis d’un itinerari, plànol d’una
pista...) utilitzant referents concrets de l’entorn
proper.
Identificar, reconèixer i descriure figures
planes (polígons) i cossos geomètrics de l’en
torn. Classificar les formes i cossos d’acord
amb característiques geomètriques (costats,
angles). Utilitzar les TIC i els instruments de
dibuix per representar models geomètrics.
Seleccionar de forma adequada a cada
situació la unitat i instrument de mesura adient
de les magnituds de longitud, massa, capaci
tat, temps. En contextos quotidians i en altres
àrees, realitzar l’estimació prèvia, efectuar la
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mesura, comprovar-la i expressar el resultat
amb precisió. Utilitzar l’equivalència d’unitats
d’una magnitud.
Recollir dades sobre fets coneguts tot utilit
zant tècniques de recompte senzilles, ordenarles i expressar-les mitjançant gràfics (taules de
dades, gràfics de barres, pictogrames), usant
les TIC si s’escau.
Interpretar la informació relativa a fets quo
tidians o present en altres àrees expressada
en forma gràfica.
cicle superior

Processos específics a desenvolupar:
1. Resolució de problemes (Reconeixe
ment. Identificació. Aproximació. Estimació.
Predicció. Anticipació. Planificació. Exploració.
Elaboració. Creació. Construcció. Disseny.
Comprovació).
2. Raonament i prova (Comprensió. Anàlisi.
Comparació. Classificació. Ordenació. Selec
ció . Establiment d’analogies. Elaboració de
conjectures. Contrast. Inferència. Desenvolu
pament d’estratègies de càlcul. Desenvolupa
ment d’estratègies de mesura. Composició i
descomposició. Formulació de preguntes).
3. Comunicació i representació (Descripció.
Expressió. Representació. Modelització. Ús de
diferents llenguatges. Situació sobre la recta.
Ús de vocabulari. Localització).
4. Connexions (Relació. Interpretació. Apli
cació. Utilització).
Numeració i càlcul
Comprensió dels nombres, de les seves
formes de representació i del sistema de
numeració.
Ús i comprensió de les fraccions i dels
decimals per mesurar quantitats continues en
contextos significatius. Descripció oral, gràfica
i escrita dels processos de comprensió dels
diferents conjunts numèrics i del càlcul.
Reconeixement i ús de les relacions entre
fraccions, decimals i percentatges en casos
senzills (0,5, 1/2, 50%; 0,25, 1/4, 25%; 0,1,
1/10, 10%). Analogia entre el Sistema de
Numeració Decimal i el Sistema Internacional
de Mesura.
Ús i contrast de diferents models per repre
sentar les relacions entre decimals, fraccions
i percentatges.
Reconeixement i cerca de fraccions equi
valents seguint camins diversos.
Relació dels nombres fraccionaris amb el
càlcul de probabilitats.
Ús de diferents models per comparar i
ordenar fraccions i decimals.
Situació dels nombres decimals, fraccionaris
i percentatges sobre la recta numèrica. Apro
ximació dels nombres decimals. Comprensió
i ús del nombres decimals i fraccionaris en
l’aproximació de la mesura.
Cerca de característiques dels nombres
(primers, compostos, múltiples, divisors).
Elaboració de conjectures.
Interpretació i representació, utilitzant dife
rents models, dels nombres quadrats i cúbics.
Representació geomètrica del producte i
superfície del rectangle.
Relació de les mesures de superfície i de vo
lum amb les potències. Anàlisi de les relacions
entre la superfície i el volum d’una figura.
Interpretació dels nombres grans expressats
com a producte d’una potència en contextos
significatius.
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Interpretació dels nombres negatius en
contextos significatius i reals.
Interpretació dels nombres naturals, deci
mals i fraccionaris en taules i gràfics. Elaboració
de gràfics i taules a partir del comptatge i la
mesura. Creació de codis numèrics.
Comprensió dels significats de les opera
cions i de les relacions que hi ha entre unes
i altres
Comprensió i ús dels diferents significats
de les operacions amb nombres decimals.
Multiplicació i divisió per nombres positius
inferiors a 1.
Comprensió i ús de la suma i la resta de
fraccions mitjançant representacions gràfiques
i aritmètiques.
Reconeixement de la relació entre elevar al
quadrat i trobar la superfície d’un quadrat.
Exploració i comprensió de propietats de les
operacions i elaboració de conjectures.
Comprensió de la funcionalitat del càlcul i
l’estimació
Desenvolupament d’estratègies de càlcul
mental amb nombres naturals, fraccionaris
i decimals. Establiment d’analogies entre
nombres naturals i nombres decimals. Anàlisi i
contrast d’estratègies. Descripció oral i escrita
acurada de les estratègies emprades.
Ús de les propietats de les operacions i de
les relacions entre elles per agilitar el càlcul
mental.
Relació de les taules de doble entrada i els
diagrames en arbre amb la multiplicació.
Estimació raonable dels resultats de les
operacions amb nombres naturals, decimals
i fraccionaris. Descripció coherent del procés
d’estimació.
Realització d’operacions amb nombres
decimals que tinguin sentit (i amb un nombre
reduït de xifres) emprant els algorismes de la
suma, la resta, la multiplicació i la divisió (amb
decimals només al dividend). Percentatge
d’una quantitat.
Ús de les TIC i calculadores per desenvo
lupar el càlcul i per explorar els nombres i les
operacions.
Selecció adequada del tipus de càlcul se
gons la situació: càlcul mental, càlcul escrit i
calculadora.
Relacions i canvi
Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions
i canvi
Anàlisi de les propietats dels nombres i de les
operacions. Seguiment de sèries numèriques,
geomètriques i descoberta del patró.
Creació de sèries numèriques i geomètri
ques. Cerca de propietats.
Exploració de la dependència de variables
en contextos significatius.
Utilització i elaboració de gràfics i de taules
per analitzar constants i canvis.
Ús de models i expressions matemàtiques
per representar les relacions
Interpretació i expressió de funcions lineals
conegudes (creixement, temperatura...).
Aplicació de models geomètrics per re
presentar i explicar relacions numèriques i
algèbriques. Anàlisi dels canvis en el perímetre
en figures que mantenen l’àrea constant i
viceversa.
Modelització i contrast de situacions-pro
blema mitjançant gràfics (fletxes, taules de
doble entrada, diagrames d’arbre) i frases
matemàtiques.

Espai i forma
Anàlisi de les característiques i propietats
de les figures geomètriques
Descripció amb precisió i vocabulari ade
quat, classificació i comprensió de les rela
cions entre diferents figures de dues i tres
dimensions, utilitzant les propietats que les
defineixen.
Creació de figures tridimensionals utilitzant
materials físics i recursos TIC.
Interpretació i elaboració de definicions ba
sades en les propietats d’algunes figures.
Elaboració de conjectures sobre propietats
geomètriques.
Localització i descripció de relacions es
pacials
Representació de figures geomètriques so
bre eixos de coordenades: polígons regulars,
paral·lelograms. Anàlisi i interpretació gràfica
de les propietats d’aquestes figures.
Utilització d’escales sobre mapes per cal
cular distàncies reals.
Localització de punts, creació de camins i
determinació de la distància entre punts situats
en un sistema de coordenades. Ús del rao
nament espacial en la utilització de mapes, la
planificació d’itineraris i el disseny de plànols,
en suports físics i virtuals.
Identificació i aplicació de transformacions
geomètriques
Descripció de transformacions utilitzant
distàncies, angles i direccions.
Obtenció d’imatges de figures geomètriques
utilitzant superfícies reflectores, recursos TIC i
altres materials.
Anàlisi de les característiques de simetries,
girs i translacions.
Reconeixement i construcció d’angles a
partir de girs.
Utilització de la visualització i de models
geomètrics per resoldre problemes
Representació geomètrica dels nombres:
quadrats, cúbics, compostos, primers. Repre
sentació geomètrica del producte i superfície
del quadrat i rectangle.
Representació sobre paper de figures
geomètriques amb propietats fixades, com
les longituds dels costats o les mesures dels
angles.
Ús de representacions planes d’objectes
tridimensionals per visualitzar i resoldre pro
blemes d’àrees i volums.
Ús del compàs, el transportador d’angles i
dels recursos TIC per ampliar la capacitat de
raonament espacial.
Aplicació d’idees i conceptes geomètrics
a problemes de la vida diària i de l’entorn.
Representació i resolució de problemes geo
mètrics que comprenguin nocions de fraccions,
d’àrea i de mesura.
Aplicació de models geomètrics per re
presentar i explicar relacions numèriques i
algèbriques.
Mesura
Comprensió de les magnituds mesurables,
de les unitats i del procés de mesurar
Reconeixement de les magnituds de capa
citat, volum, àrea, amplitud d’angles.
Comparació i ordenació de mesures de
volum, àrea i amplitud d’angles. Selecció i ús
de les unitats adequades per mesurar-les
Comprensió i ús del sistema internacional
de mesura i de les unitats de temps. Ús dels
nombres decimals i fraccionaris en l’aproxima
ció de la mesura. Equivalència d’unitats. Ús de
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l’equivalència tant numèrica com geomètrica
en el procés de mesurar. Analogia entre el
sistema de numeració decimal i el sistema
internacional de mesura.
Lectura d’escales i de taules de mesura en
contextos reals.
Descripció oral, gràfica i escrita de la mesura
de les diferents magnituds. Contrast i anàlisi
de diverses estratègies de mesura.
Aplicació de tècniques i instruments ade
quats per mesurar
Desenvolupament d’estratègies d’estimació
en les diferents magnituds, tot utilitzant refe
rents comuns.
Anticipació i interpretació de l’error d’una
mesura.
Selecció amb criteri dels instruments i les
tècniques apropiades per trobar la longitud,
l’àrea, el volum i l’amplitud dels angles amb
la precisió adequades. Ús del transportador
d’angles.
Disseny de l’estratègia adequada per rea
litzar una mesura en un context significatiu.
Crear i resoldre problemes.
Disseny d’escales i d’intervals de mesura
per interpretar dades.
Realització de mesures i contrast amb les
corresponents estimacions.
Descripció acurada, oral i escrita, del procés
de mesura realitzat.
Determinació de les àrees del rectangle, el
quadrat i el triangle. Determinació del volum
del cub. Anàlisi de les relacions entre la super
fície i el volum d’una figura. Interpretació de
la fórmula de l’àrea del cercle i del perímetre
de la circumferència.
Estadística i atzar
Formulació de preguntes abordables amb
dades i recollida, organització i presentació de
dades rellevants per respondre-les.
Formulació de preguntes i dissenys d’expe
riments o enquestes per recollir dades i poder
comparar característiques en una mateixa
població. Ús de la numeració i la geometria
per recollir, descriure i interpretar dades.
Utilització de dades recollides per altres o
generades a partir de simulacions (Internet,
premsa escrita...). Obtenció de la freqüència
absoluta en un conjunt de dades no superior
a 50.
Utilització, amb recursos TIC i sense, de
freqüències, diagrames de barres i histogrames
per a representar les dades obtingudes. Relació
de les taules de doble entrada i els diagrames
en arbre amb la multiplicació. Determinació
del tipus de representació més apropiada al
resoldre problemes.
Selecció i ús de mètodes estadístics per
analitzar dades
Comparació de conjunts de dades que
tinguin alguna relació entre si.
Coneixement i utilització de la mitjana
aritmètica i ús de la mediana i la moda en un
conjunt de dades no superior a 50.
Utilització de la calculadora i de recursos
TIC per elaborar taules de valors i calcular
la mediana, la mitjana aritmètica i la moda.
Aplicació a la resolució de problemes.
Treure conclusions i fer prediccions basades
en dades
Realització d’observacions, formulació de
conjectures i proposta de noves preguntes ba
sades en les diferències entre dues mostres.
Utilització de diagrames de punts per ana
litzar la relació entre dues característiques en
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poblacions diferents. Aplicació a la resolució
de problemes.
Comprensió que hi ha maneres de quan
tificar el grau de certesa dels resultats esta
dístics.
Descripció oral i escrita d’una situació a
partir de l’anàlisi de les dades.
Comprensió i aplicació de conceptes bàsics
d’atzar
Comprensió i utilització de la terminolo
gia probabilística apropiada per descriure
successos complementaris i mútuament
excloents.
Comprensió que la mesura de la probabilitat
d’un succés pot representar-se per un nombre
comprès entre 0 i 1. Relació dels nombres
fraccionaris amb el càlcul de probabilitats.
Realització de prediccions i discussió si els
resultats obtinguts concorden o no amb les
prediccions.
Ús dels recursos TIC per treballar amb
mostres grans. Aplicació a la resolució de
problemes.
Connexions amb altres àrees
Interpretació i ús dels nombres decimals
com a expressió de precisió en la mesura de
fets i fenòmens naturals.
Interpretació de nombres grans (potències)
dins de l’entorn natural i social.
Interpretació i ús de gràfics i taules per
analitzar canvis en fenòmens del món natural
i social.
Disseny d’experiments, dins de l’àmbit de
les naturals, amb control de variables.
Observació i exploració de conceptes i
patrons geomètrics en la natura, l’art i les
ciències.
Reconeixement de la congruència i la sem
blança en el món de l’art, en l’arquitectura i
en situacions de la vida diària.
Interpretació i elaboració de plànols i
mapes.
Disseny d’experiments i activitats de mesura
relacionades amb diferents àrees.
Utilització de les dades numèriques obtin
gudes en experiments i anàlisi matemàtica
posterior.
Interpretació i construcció de gràfics de
situacions del món natural i social (per exemple:
meteorologia, població).
Ús de l’estadística i l’atzar per recolzar la
presa de decisions en diferents àrees de la vida
(negocis, política, investigació, vida quotidiana)
i per poder raonar estadísticament.
Criteris d’avaluació
Valorar la quantificació en situacions de
la vida real com un aspecte que afavoreix la
comparació, l’ordenació i la classificació.
Cercar amb criteri les regularitats i canvis
que es produeixen en una col·lecció o una
seqüència. Fer conjectures i comprovar-les.
Establir generalitzacions. Establir criteris con
sistents de classificació i comprovar-los.
Reconèixer i comprendre les situacionsproblema. Cercar i utilitzar taules i gràfics
(taules de doble entrada, fletxes, diagrames
d’arbre...), xifres i signes adients per represen
tar tot tipus de situacions-problema. Cercar,
seleccionar i organitzar les dades necessàries.
Estimar una resposta raonable. Desenvolupar
estratègies de resolució (analogia, particularit
zació, identificació d’operacions...). Expressar
verbalment el procés de solució i la resposta
de forma coherent i clara. Comprovar la vali
desa de les respostes. Reconèixer la validesa

de diferents processos de resolució d’una
situació-problema.
Formular problemes a partir de situacions
conegudes. Comunicar oralment i per escrit, de
forma coherent, clara i precisa, coneixements
i processos matemàtics realitzats (càlculs, me
sures, construccions geomètriques, resolució
de problemes).
Interpretar el sistema de numeració decimal.
Interpretar i utilitzar els nombres naturals,
fraccionaris, decimals (fins els centèsims) i
nombres negatius d’acord amb contextos
de la vida quotidiana. Reconèixer les relaci
ons entre nombres decimals, fraccionaris i
percentatges.
Utilitzar el significat de les operacions amb
els nombres naturals, fraccionaris i decimals
de forma apropiada a cada context. Desen
volupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat:
realitzar les operacions bàsiques mentalment,
mitjançant els algorismes de càlcul escrit i usar
les TIC i la calculadora per calcular i cercar
propietats dels nombres i operacions. Selecci
onar i justificar el càlcul adient a cada situació:
mental, escrit, amb mitjans tècnics.
Interpretar i realitzar, amb els instruments de
dibuix i els recursos TIC adients, representa
cions espacials (itineraris, plànols, maquetes,
mapes) utilitzant referents concrets i generals,
de l’entorn quotidià i d’altres àrees.
Identificar, reconèixer i descriure amb pre
cisió figures i cossos geomètrics de l’entorn,
utilitzant nocions com: perpendicular, paral·lel,
simètric... Classificar les figures i els cossos,
d’acord amb característiques geomètriques
(vèrtexs, costats, angles, cares, arestes, diago
nals...) i expressar els criteris i els resultats.
Seleccionar de forma adequada a cada
situació la unitat, instrument i estratègia de
mesura de les magnituds de longitud, massa,
capacitat, temps, superfície i amplitud angular,
en entorns quotidians i en altres àrees. Realitzar
l’estimació prèvia, la mesura, expressant el
resultat amb precisió, i comprovar-la. Utilitzar
l’equivalència d’unitats d’una magnitud, en
situacions on tingui sentit.
Interpretar amb llenguatge precís i seleccio
nar i realitzar, amb els instruments de dibuix i
els recursos TIC adients, els gràfics adequats
(taules, histogrames, diagrames de barres, de
sectors...) a cada situació sobre un conjunt de
dades de fets coneguts de l’entorn i d’altres
àrees. Interpretar el valor de la mitjana, la
mediana i la moda dins del context.
Realitzar estimacions basades en l’expe
riència sobre els resultats (segur, probable,
possible, impossible) de jocs d’atzar. Com
provar-ne els resultats.
Annex 3
Horaris globals
L’assignació horària global de les àrees de
l’educació primària és la següent:
Llengua i literatura catalana i castellana:
1.085 hores (llengua i literatura catalana 420
hores i llengua i literatura castellana 420
hores, estructures lingüístiques comunes
245 hores)
Llengua estrangera: 420 hores
Coneixement del medi natural, social i
cultural: 630 hores
Educació artística: 525 hores
Educació física: 385 hores
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Matemàtiques: 665 hores
Educació per a la ciutadania i els drets
humans: 35 hores
Religió (voluntària): 315 hores
Esbarjo: 525 hores
De les 5250 hores totals lectives de l’eta
pa, les 665 hores restants es destinaran a
completar l’organtizació del currículum mit
jançant, entre d’altres, l’atenció a la diversitat
de l’alumnat, l’organització d’agrupaments
flexibles, el reforç educatiu i l’ampliació horària
de les àrees.
Annex 4
Horaris mínims per cicles
Cicle inicial
Llengua i literatura catalana 140 hores
Llengua i literatura castellana 140 hores
Estructures lingüístiques comunes: 105
hores
Llengua estrangera: 70 hores
Coneixement del medi natural, social i
cultural: 140 hores
Educació artística: 70 hores
Educació física: 105 hores
Matemàtiques: 175 hores
Religió (voluntària): 105 hores
Cicle mitjà
Llengua i literatura catalana: 140 hores
Llengua i literatura castellana: 140 hores
Estructures lingüístiques comunes: 70
hores
Llengua estrangera: 105 hores
Coneixement del medi natural, social i
cultural: 175 hores
Educació artística: 105 hores
Educació física: 70 hores
Matemàtiques: 175 hores
Religió (voluntària): 105 hores
Cicle superior
Llengua i literatura catalana: 140 hores
Llengua i literatura castellana: 140 hores
Estructures lingüístiques comunes: 70
hores
Llengua estrangera: 140 hores
Coneixement del medi natural, social i
cultural: 140 hores
Educació artística: 70 hores
Educació física: 70 hores
Matemàtiques: 175 hores
Educació per a la ciutadania i els drets
humans: 35 hores
Religió (voluntària): 105 hores
(07.176.074)

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundaria obligatòria.
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb
allò previst a l’article 131.3.c) de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, té competència
compartida per a l’establiment dels plans
d’estudi corresponents a l’educació secundària
obligatòria, incloent-hi l’ordenació curricular.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, estableix a l’article 6 que s’entén
per currículum el conjunt d’objectius, com
petències bàsiques, continguts, mètodes
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pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun
dels diferents ensenyaments.
D’acord amb aquesta mateixa Llei, corres
pon al Govern de la Generalitat de Catalunya
fixar l’ordenació curricular de l’educació se
cundària, tenint en compte els ensenyaments
mínims fixats pel Reial decret 1631/2006,
de 29 de desembre. Correspon als centres
docents, d’acord amb el principi d’autonomia
pedagògica d’organització i de gestió que la
Llei els atribueix, desenvolupar i completar, si
ho creuen necessari, el currículum establert
per l’administració educativa, amb la finalitat
que el currículum sigui un instrument vàlid per
a donar resposta a les característiques i a les
diferents realitats de cada centre.
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, a l’article 20, defineix la llengua
catalana com la llengua pròpia de Catalunya
i de l’ensenyament en tots els seus nivells
educatius, com ja ho feia la Llei 7/1983,
de 18 d’abril, de normalització lingüística a
Catalunya.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a
l’article 6, determina que la llengua pròpia
de Catalunya és el català i que és també la
llengua normalment emprada com a vehicular
i d’aprenentatge en l’ensenyament.
La generalització de l’educació bàsica i
obligatòria fins als setze anys té, com una de
les seves finalitats, combinar la qualitat amb
l’equitat de l’oferta educativa i potenciar la
igualtat d’oportunitats per a tota la infància i
jovent que viu a Catalunya. El nostre país comp
ta amb una tradició important i amb un model
propi per a l’escolarització de joves adolescents
entre els 12 i els 16 anys: l’institut escola,
precedent de referència del que ha de ser una
educació secundària de qualitat per a tothom.
Tenint en compte aquesta tradició, però amb
la voluntat d’actualitzar-la a les necessitats i
demandes de la societat d’avui i del futur, es
proposa una ordenació curricular que faciliti i
potenciï el màxim desenvolupament del talent
de tots i cada un dels nois i de les noies per
aconseguir l’èxit escolar de tot el jovent.
Aquesta etapa educativa és el marc idoni per
consolidar les competències bàsiques, realitzar
nous aprenentatges i posar les bases per a
una formació personal basada en l’autonomia
personal que permeti l’aprenentatge al llarg
de tota la vida, en la responsabilitat, en la
solidaritat, en la participació i en la capacitat
d’adquirir compromisos individuals i col·lectius,
per aprendre a participar activament en una
societat democràtica.
El centre docent és l’àmbit on es desen
volupa, aplica i completa el currículum i és
on se n’evidencia l’eficàcia, la coherència i la
utilitat. És en l’aplicació del currículum, en cada
centre i en cada aula, on s’ha de concretar la
flexibilitat i l’autonomia curricular, en funció de
les característiques del grup de nois i noies, de
l’equip docent que és el responsable de la seva
aplicació, de les característiques del centre i
de l’entorn territorial on està ubicat. Els nois
i les noies s’hauran d’esforçar per aprendre,
les famílies hauran de col·laborar amb el pro
fessorat fent el seguiment del treball quotidià
dels seus fills i filles, el professorat haurà de
crear entorns motivadors per a l’aprenentatge
i l’administració educativa haurà de facilitar els

recursos necessaris per millorar l’èxit escolar.
Aquesta autonomia dels centres ha d’anar
acompanyada de mecanismes d’avaluació i
de rendició de comptes.
En aquest Decret es defineixen les com
petències bàsiques generals que els nois i
les noies han de desenvolupar i consolidar
en finalitzar l’Educació secundària obligatò
ria. Aquestes competències contribueixen al
desenvolupament personal de l’alumnat, a la
pràctica de la ciutadania activa, a la incorpo
ració a la vida adulta de manera satisfactòria i
al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg
de tota la vida.
Fomentar l’aprenentatge al llarg de tota
la vida suposa que el jovent ha de tenir una
formació completa, tant en coneixements, com
en competències bàsiques, que els permetin
seguir aprenent i poder combinar l’estudi i la
formació amb l’activitat laboral o amb altres
activitats.
Els objectius de l’educació secundària obli
gatòria es defineixen per al conjunt de l’etapa.
En cada àrea curricular es descriu la seva apor
tació al desenvolupament de les competències
bàsiques i es defineixen els objectius generals,
i els continguts i criteris d’avaluació de cada
curs. Els elements que conformen el currícu
lum s’ordenen i es determinen tenint present
els principis de comprensivitat, de diversitat i
d’autonomia del centre. Aquests principis han
d’afavorir la flexibilitat curricular per adequar
l’ensenyament a les característiques de l’escola
i a les diferències dels grups que la conformen,
i han de fer viable, possible i prioritària l’atenció
a la diversitat com a base per construir una
escola realment inclusiva.
Els centres concretaran en el seu projecte
educatiu els elements bàsics que orientin el
desenvolupament del currículum i en permetin
l’adequació a l’entorn.
L’acció educativa respectarà els principis
bàsics següents: tenir en compte les diverses
maneres d’aprendre de l’alumnat; adequar
l’ensenyament a les característiques personals
i socials que condicionen els aprenentatges;
seleccionar i organitzar de manera adequada
els continguts que els nois i les noies han
d’assolir; potenciar que l’activitat de classe
discorri en les millors condicions possibles
perquè cada alumne i el grup en conjunt s’es
forci per aprendre, raonar i expressar el que
sap; per plantejar els dubtes; per reelaborar
el coneixement; i per actuar amb autonomia,
responsabilitat i compromís; posar els mitjans
necessaris perquè cada noi i noia se senti atès,
orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap
tipus de discriminació.
L’autonomia pedagògica i de gestió que es
contempla permet que els centres educatius
tinguin una funció determinant en el desen
volupament i en l’aplicació del currículum.
L’adequació curricular a les característiques de
cada centre comporta la flexibilitat necessària
per avançar en una educació inclusiva, a la
vegada que afavoreix la coordinació entre els
centres d’un mateix territori per intercanviar
experiències i punts de vista.
Així mateix, aquest Decret regula els horaris
escolars generals de les diferents matèries de
l’educació secundària obligatòria, l’avaluació
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dels processos d’aprenentatge, les condicions
de promoció i titulació de l’alumnat i les con
dicions en que es pot realitzar la diversificació
curricular des del tercer curs de l’ESO, amb
l’objectiu que l’alumnat que ho necessiti pugui
aconseguir els objectius generals de l’etapa
i el títol de graduat en educació secundària
obligatòria amb una organització específica
dels continguts, de les activitats o de les
matèries diferents de les establertes amb
caràcter general, si l’equip docent ho creu
convenient.
Els programes de qualificació professional
inicial (PQPI) s’adrecen, com un itinerari
educatiu, formatiu i professionalitzador, al
jovent que encara no ha obtingut el títol de
graduat en ESO. Es plantegen com una via
d’oportunitats que permet assolir compe
tències professionals de nivell elemental en
un sector professional i desenvolupar habi
litats personals i socials. Els programes de
qualificació professional esdevenen així una
via d’accés al món laboral i, alhora, una via
d’accés tant cap als cicles formatius de grau
mitjà per al jovent que opti per presentar-se
a les proves d’accés i les superin com cap
a d’altres ofertes formatives. Paral·lelament,
els PQPI esdevenen una nova via per obtenir
el títol de graduat en educació secundària
obligatòria per al jovent que, de manera
voluntària, s’inscrigui en els mòduls espe
cífics que s’organitzin amb aquesta finalitat.
És per aquest motiu que en aquest Decret
es recullen, també, els referents curriculars
d’aquests mòduls.
Aquest Decret s’ha tramitat d’acord amb el
que disposa l’article 61 i següents de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’administració
de la Generalitat i d’acord amb el dictamen
del Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora;
En virtut d’això, a proposta del conseller
d’Educació i amb la deliberació prèvia del
Govern,
Decreto:

Capítol 1. Disposicions de caràcter
general

Article 1. Principis generals
1.1 L’etapa de l’educació secundària obli
gatòria té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn
quatre cursos acadèmics que es cursaran
normalment entre els dotze i els setze anys.
L’educació secundària obligatòria s’inicia, ge
neralment, l’any natural en què es compleixen
els dotze anys. Amb caràcter general els alum
nes tenen dret a romandre en el centre amb
règim ordinari fins als divuit anys, complerts
en l’any en què finalitza el curs.
1.2 L’educació secundària obligatòria
s’organitza en diferents matèries. El quart curs
té complementàriament caràcter orientador,
tant per als estudis posteriors, com per a la
integració a la vida laboral.
1.3 L’educació secundària obligatòria s’or
ganitza d’acord amb els principis d’educació
comuna i s’orienta a disminuir el sexisme
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i l’androcentrisme, al reconeixement de la
diversitat afectivosexual i a la valoració crítica
de les desigualtats, així com a l’atenció a la
diversitat de l’alumnat, amb la finalitat que pugui
assolir els objectius generals de l’etapa. En
aquesta etapa, es posa una especial atenció
a l’adquisició de les competències bàsiques,
a la detecció i tractament de les dificultats
d’aprenentatge tan bon punt es produeixin, a
la tutoria i orientació educativa de l’alumnat i
a la relació amb les famílies per donar suport
al procés educatiu dels seus fills i filles.
1.4 L’educació secundària obligatòria
manté la coherència amb l’educació primària,
garantint la coordinació entre les etapes, per
tal d’assegurar una transició adequada de
l’alumnat entre etapes i facilitar la continuïtat
del seu procés educatiu, com a part integrant
de l’educació bàsica.
1.5 L’educació secundària obligatòria posa
especial atenció a l’orientació educativa i pro
fessional del conjunt de l’alumnat. Així mateix,
l’acció educativa en aquesta etapa procurarà
la integració de les diverses experiències i
aprenentatges de l’alumnat i s’adaptarà als
seus ritmes de treball.
Article 2. Finalitat
2.1 La finalitat de l’educació secundària
obligatòria és proporcionar a tots els nois i les
noies una educació que els permeti assegurar
un desenvolupament personal sòlid, adquirir
les habilitats i les competències culturals i
socials relatives a l’expressió i comprensió
oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de
problemes de la vida quotidiana, al rebuig de
tot tipus de comportaments discriminatoris per
raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats
entre dones i homes, l’autonomia personal, la
corresponsabilitat i la interdependència perso
nal i a la comprensió dels elements bàsics del
món en els aspectes científic, social i cultural,
en particular aquells elements que permetin
un coneixement i arrelament a Catalunya.
Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar
les habilitats socials de treball i d’estudi amb
autonomia i esperit crític, la sensibilitat artís
tica, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois
i les noies.
2.2 L’educació secundària obligatòria ha
de garantir la igualtat real d’oportunitats per
desenvolupar les capacitats individuals, socials,
intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals
de tots els nois i les noies que cursen aquesta
etapa. Per aconseguir-ho cal una educació de
qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat
i on predomini l’èxit escolar, i l’equitat en la
seva aplicació i distribució en el territori.
Article 3. Objectius de l’educació secundària
obligatòria
L’educació secundària obligatòria contribuirà
a desenvolupar les habilitats i les competències
que permetin als nois i a les noies:
a) Assumir amb responsabilitat els seus
deures i exercir els seus drets respecte als
altres, entendre el valor del diàleg, de la
cooperació, de la solidaritat, del respecte als
drets humans com a valors bàsics per a una
ciutadania democràtica.
b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç,
d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de
disciplina com a base indispensable per a
un aprenentatge eficaç i per aconseguir un
desenvolupament personal equilibrat.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes
i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.
Rebutjar els estereotips que suposin discrimi
nació entre homes i dones.
d) Enfortir les capacitats afectives en tots els
àmbits de la personalitat i amb la relació amb
els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis
de qualsevol tipus, els comportaments sexistes
i resoldre els conflictes pacíficament.
e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i
la confiança en si mateix, la participació, el
sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat
per aprendre a aprendre, planificar, prendre
decisions i assumir responsabilitats.
f) Conèixer, valorar i respectar els valors
bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura
i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni
artístic i cultural.
g) Identificar com a pròpies les caracte
rístiques històriques, culturals, geogràfiques i
socials de la societat catalana, i progressar en
el sentiment de pertinença al país.
h) Comprendre i expressar amb correcció,
oralment i per escrit, textos i missatges comple
xos en llengua catalana, en llengua castellana
i, en el seu cas, en aranès, i consolidar hàbits
de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se
en el coneixement, la lectura i l’estudi de la
literatura.
i) Comprendre i expressar-se de manera
apropiada en una o més llengües estran
geres.
j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús
de fonts d’informació diverses, especialment
en el camp de les tecnologies, per saber se
leccionar, organitzar i interpretar la informació
amb sentit crític.
k) Comprendre que el coneixement científic
és un saber integrat que s’estructura en diver
ses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes
de la ciència per identificar els problemes
propis de cada àmbit per a la seva resolució
i presa de decisions.
l) Adquirir coneixements bàsics que capa
citin per a l’exercici d’activitats professionals
i alhora facilitin el pas del món educatiu al
món laboral.
m) Gaudir i respectar la creació artística i
comprendre els llenguatges de les diferents
manifestacions artístiques i utilitzar diversos
mitjans d’expressió i representació.
n) Valorar críticament els hàbits socials
relacionats amb la salut, el consum i el medi
ambient, i contribuir a la seva conservació i
millora.
p) Conèixer i acceptar el funcionament del
propi cos i el dels altres, respectar les diferèn
cies, afermar els hàbits de salut i incorporar
la pràctica de l’activitat física i l’esport a la
vida quotidiana per afavorir el desenvolupa
ment personal i social. Conèixer i valorar la
dimensió humana de la sexualitat en tota la
seva diversitat.

4.2 L’objectiu fonamental del projecte
educatiu plurilingüe és aconseguir que tot
I’alumnat assoleixi una sòlida competència
comunicativa en acabar I’educació obligatòria,
de manera que pugui utilitzar normalment i de
manera correcta el català i el castellà, i pugui
comprendre i emetre missatges orals i escrits
en les llengües estrangeres que el centre hagi
determinat en el projecte educatiu.
Durant I’educació secundària es farà un
tractament metodològic de les dues llengües
oficials tenint en compte el context sociolin
güístic, per garantir el coneixement de les dues
llengües per part de tot I’alumnat, indepen
dentment de les llengües familiars.
D’acord amb el projecte lingüístic, els cen
tres podran impartir continguts d’àrees no
lingüístiques en una llengua estrangera. En
cap cas els requisits d’admissió d’alumnes als
centres que imparteixin continguts d’àrees no
lingüístiques en una llengua estrangera podran
ser diferents per aquesta raó.
4.3 Tots els centres han d’elaborar, com
a part del projecte educatiu, un projecte
lingüístic propi, en què adaptaran aquests
principis generals i la normativa a la realitat
sociolingüística de I’entorn i al mateix temps
hi garantiran la continuïtat i la coherència de
l’ensenyament de les llengües estrangeres
iniciades a primària
4.4 El projecte lingüístic establirà pautes
d’ús de la llengua catalana per a totes les
persones membres de la comunitat educativa
i garantirà que les comunicacions del centre
siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes
d’ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines
i recursos per a implementar canvis per a l’ús
d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.
Tanmateix, s’arbitraran mesures de traducció
per al període d’acollida de les famílies.
4.5 En el projecte educatiu els cen
tres preveuran I’acollida personalitzada de
I’alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic
es fixaran criteris perquè aquest alumnat
pugui continuar, o iniciar si escau, el procés
d’aprenentatge de la llengua catalana i de
la llengua castellana.
4.6 Per l’alumnat nouvingut, s’imple
mentaran programes lingüístics d’immersió
en llengua catalana amb la finalitat d’in
tensificar-ne I’aprenentatge i garantir-ne el
coneixement.
Article 5. La llengua occitana a la Vall
d’Aran
L’aranès, variant de la llengua occitana,
s’imparteix a la Val d’Aran amb les assignaci
ons temporals i en els àmbits d’aprenentatge
i les àrees que el Consell General de la Val
d’Aran, d’acord amb el Departament d’Edu
cació, determini.

Capítol 2. Currículum

Article 4. La llengua catalana, eix vertebrador
d’un projecte educatiu plurilingüe
4.1 El català, com a llengua pròpia de
Catalunya, serà utilitzat normalment com a
llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenen
tatge i en les activitats internes i externes de la
comunitat educativa: activitats orals i escrites
de I’alumnat i del professorat, exposicions del
professorat, llibres de text i material didàctic,
activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i co
municacions amb les famílies.
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Article 6. Currículum
6.1 S’entén per currículum de l’educació
secundària obligatòria el conjunt de com
petències bàsiques, objectius, continguts,
mètodes pedagògics i criteris d’avaluació
d’aquesta etapa.
6.2 Per a cada matèria, aquest Decret
determina els objectius, per a tota l’etapa, així
com els continguts i criteris d’avaluació en els
diferents cursos.

Full de disposicions i actes administratius

6.3 Els centres educatius desenvolupa
ran i completaran el currículum d’educació
secundària obligatòria. El currículum elaborat
pel centre formarà part del seu projecte
educatiu.
Article 7. Competències bàsiques
7.1 S’entén per competència la capacitat
d’utilitzar els coneixements i habilitats, de
manera transversal i interactiva, en contextos
i situacions que requereixen la intervenció de
coneixements vinculats a diferents sabers,
cosa que implica la comprensió, la reflexió i
el discerniment tenint en compte la dimensió
social de cada situació.
7.2 El currículum de l’educació secun
dària obligatòria inclourà les competències
bàsiques que es determinen a l’annex 1
d’aquest Decret.
7.3 Al currículum de cadascuna de les
matèries hi constaran les competències bà
siques que es treballen en aquella matèria, la
contribució de la matèria a l’adquisició de les
competències generals de l’etapa, els objec
tius, els continguts i els criteris d’avaluació. A
l’annex 2 s’estableix el currículum de les matè
ries, tenint en compte la distribució per cursos
que figura a l’annex 4 d’aquest Decret.
7.4 L’organització de les activitats a l’aula
i el funcionament dels centres, les activitats
docents, les formes de relació i de comunicació
que s’estableixen entre la comunitat educati
va i la relació amb l’entorn, contribuiran a la
consolidació de les competències bàsiques.
Les activitats complementàries i extraescolars
poden afavorir, també, la consecució de les
competències bàsiques.
7.5 Els centres fomentaran la lectura en
totes les matèries, com a factor bàsic per el
desenvolupament de les competències bàsi
ques i per l’adquisició dels objectius educatius
de l’etapa.

Capítol 3. Organització dels
ensenyaments

Article 8. Matèries
8.1 En totes les matèries que cursin els
alumnes en l’educació secundària obligatòria,
es posarà una especial atenció en les com
petències lingüístiques, que els capacitin per
comprendre i expressar el que han après, i per
argumentar el punt de vista propi.
8.2 En totes les matèries es treballaran la
comprensió lectora, l’expressió oral i escrita,
la comunicació audiovisual, les tecnologies
de la informació i la comunicació, i l’educació
en valors.
8.3 Els objectius que estableix l’annex 2
d’aquest Decret en relació amb l’educació
per a la ciutadania i els drets humans, han de
formar part del projecte educatiu del centre
per tal que hi hagi continuïtat entre els valors
que es treballen en les diferents matèries i la
tutoria, així com en la resta d’activitats que es
desenvolupen en el marc del centre.
8.4 Les competències bàsiques es des
envoluparan en les diferents matèries i amb
activitats de diferents graus de complexitat
que comportin connexions entre continguts
intradisciplinaris o de la pròpia matèria i in
terdisciplinaris o de les diverses matèries, i
s’integraran les diferents experiències i apre
nentatges dels alumnes.

8.5 Els centres podran organitzar progra
mes de reforç per afavorir l’èxit escolar per a
l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge que
accedeix a l’educació secundària, d’acord
amb el que estableix el decret d’ordenació
dels ensenyaments de l’educació primària a
aquests efectes. Aquests programes tenen
com a finalitat assegurar els aprenentatges
bàsics que permetin als alumnes poder seguir
amb normalitat els ensenyaments d’aquesta
etapa.
8.6 Les matèries dels tres primers cursos
de l’educació secundària obligatòria són les
següents:
Ciències de la naturalesa
Ciències socials, geografia i història
Educació física
Educació per a la ciutadania i els drets
humans
Educació visual i plàstica
Lengua catalana i literatura, llengua castella
na i literatura, i aranès, a la Vall d’Aran
Llengua estrangera
Matemàtiques
Música
Tecnologies
En cadascú d’aquests tres primers cur
sos tot l’alumnat haurà de fer les matèries
següents:
Ciències de la naturalesa
Ciències socials, geografia i història
Educació física
Llengua catalana i literatura, llengua caste
llana i literatura, i aranès, a la Vall d’Aran
Llengua estrangera
Matemàtiques
8.7 En el tercer curs la matèria de ciències
de la naturalesa es podrà desdoblar en biologia
i geologia, per un costat, i física i química, per
l’altre. A l’avaluació final de curs i a efectes
de promoció, la matèria mantindrà el seu
caràcter unitari.
8.8 Cada centre podrà proposar i orga
nitzar matèries optatives en els tres primers
cursos dins del marge horari establert.
8.9 Dintre de l’oferta de matèries optati
ves els centres oferiran una segona llengua
estrangera i la cultura clàssica.
8.10 Tots els alumnes de quart curs de
l’educació secundària obligatòria han de cursar
les matèries següents:
Ciències socials, geografia i història
Educació ètica cívica
Educació física
Llengua catalana i literatura, llengua caste
llana i literatura i aranès, a la Vall d’Aran
Matemàtiques
Llengua estrangera
8.11 A més de les matèries enumerades
en l’apartat anterior, cada alumne haurà de
cursar tres matèries optatives específiques
d’entre les següents:
Biologia i geologia
Educació visual i plàstica
Física i química
Informàtica
Llatí
Música
Segona llengua estrangera
Tecnologia
8.12 Als centres d’una línia es cursarà
un mínim de quatre de les matèries optatives
específiques de l’apartat anterior. En els centres
de dues o més línies es cursarà un mínim de
sis matèries.
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8.13 Els centres informaran i orientaran a
l’alumnat perquè l’elecció de matèries optatives
específiques serveixi per consolidar aprenen
tatges bàsics o puguin ser útils per estudis
posteriors o per incorporar-se al món laboral.
Amb l’objectiu d’orientar l’alumnat, les matèries
optatives de quart curs es podran agrupar en
diferents opcions, d’acord amb els estudis
posteriors que vulguin fer o d’acord amb les
seves preferències.
Article 9. Treball de síntesi
9.1 El treball de síntesi està format per un
conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenen
tatge que s’han de fer en equip, concebudes
per desenvolupar competències complexes
i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin
punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar
les competències bàsiques treballades en les
diferents matèries per a l’aplicació i la resolució
de qüestions i problemes relacionats amb la
vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar con
tinguts de diverses matèries i admet diverses
concrecions temporals.
9.2 Al llarg del treball, l’alumne o alumna
ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’or
ganització del seu treball individual, i també
de cooperació i col·laboració en el treball
en equip.
9.3 S’ha de fer un treball de síntesi en
cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El
treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà
la consideració d’una matèria optativa.
Article 10. Projecte de recerca
10.1 En el quart curs tot l’alumnat ha
de realitzar un projecte de recerca en equip.
Aquest projecte ha d’estar constituït per un
conjunt d’activitats de descoberta i recerca
realitzades per l’alumnat entorn d’un tema
escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota
el guiatge del professorat.
10.2 Al llarg del projecte, l’alumne o alumna
ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa
en l’organització del seu treball individual, i
també de cooperació i col·laboració en el
treball en equip.
10.3 El projecte de recerca tindrà la con
sideració d’una matèria optativa.
Article 11. Horari
11.1 En l’annex 3 s’estableixen els horaris
globals de cada matèria de coneixement
en què s’organitza l’educació secundària
obligatòria, computant 35 setmanes lectives
per curs a raó de 30 hores setmanals als
quatre cursos.
11.2 A l’annex 4 d’aquest Decret es con
creta la distribució de les matèries i l’horari,
en hores setmanals de mitjana, per a cada
curs de l’etapa.
11.3 A primer i a segon curs el nombre
de matèries cursades per l’alumne no ha de
superar en dues les de l’últim cicle d’educació
primària.
11.4 Les matèries optatives, que hauran
de ser d’un mínim de dues hores setmanals,
es podran organitzar al llarg de tot el curs o
en trimestres o quatrimestres, tot i que, en
l’avaluació final de curs i a efectes de promoció,
es consideraran com una única matèria.
Article 12. Àmbits de coneixement
12.1 L’àmbit de coneixement és el conjunt
de continguts interrelacionats que correspo
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nen a dues o més matèries i que es treballen
integradament.
12.2 Per afavorir la integració de conei
xements i que el nombre de professors i pro
fessores que intervenen en un grup d’alumnes
de primer i segon curs d’educació secundària
obligatòria sigui el mínim possible, s’agruparan
matèries en àmbits de coneixement que seran
impartides pel mateix professorat. El centre
educatiu definirà els àmbits que crea i els
recollirà en el seu projecte educatiu.
12.3 El Departament d’Educació establirà
els requisits de formació i/o titulació que haurà
de reunir el professorat d’educació secundària
per impartir les matèries pròpies d’un àmbit
de coneixement, d’acord amb el que disposa
l’article 26.3 i la disposició addicional setena
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.
12.4 L’àmbit de coneixement s’avaluarà
en funció de cada una de les matèries que
el composin.

Capítol 4.

Atenció a la diversitat

Article 13. Atenció a la diversitat
13.1 L’educació secundària obligatòria
s’organitza d’acord amb els principis de
l’educació comú i d’atenció a la diversitat de
l’alumnat. Les mesures d’atenció a la diversitat
tenen com a objectiu atendre les necessitats
educatives de cada alumne per poder assolir
les competències bàsiques, els objectius edu
catius i els continguts de l’etapa. Ni la diversitat
sociocultural de l’alumnat, ni la diversitat en el
procés d’aprenentatge, ni les discapacitats,
poden suposar cap tipus de discriminació,
que els impedeixi aconseguir els objectius
previstos i la titulació corresponent.
13.2 Entre les mesures d’atenció a la
diversitat es preveuran agrupaments flexibles,
el reforç en grups ordinaris, el desdoblament
de grups per reduir la ratio quan faci falta, les
adaptacions curriculars, la integració de ma
tèries per àmbits, programes de diversificació
curricular i altres programes personalitzats per
aquells alumnes amb necessitats específiques
de reforç educatiu.
13.3 El Departament d’Educació, amb la
finalitat de facilitar l’accessibilitat al currículum
establirà els procediments adequats, quan sigui
necessari realitzar adaptacions curriculars que
s’allunyin significativament dels continguts i
dels criteris d’avaluació. Aquestes adaptacions
es realitzaran tenint present el desenvolu
pament de les competències bàsiques. Em
aquests supòsits, l’avaluació i la promoció de
l’alumnat amb adaptacions curriculars es farà
d’acord amb els criteris d’avaluació fixats en
les mateixes adaptacions.
13.4 L’escolarització dels alumnes amb
necessitats específiques de reforç educatiu en
l’etapa d’educació secundària obligatòria es
podrà prolongar un curs més del previst amb
caràcter general, sempre que això afavoreixi
l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria.
13.5 L’escolarització de l’alumnat d’in
corporació tardana al sistema educatiu tindrà
en compte les seves circumstancies, l’edat,
coneixements i l’historial acadèmic. Quan
aquest alumnat presenti grans mancances en
llengua catalana rebrà una atenció específica
mitjançant programes d’immersió simultàni

ament a la seva escolarització en els grups
ordinaris, amb els que compartiran el major
temps possible de l’horari setmanal.
13.6 L’alumnat d’incorporació tardana
que presenti un retard de dos o més anys
d’escolarització, podrà ser escolaritzat en un
o dos cursos inferiors als que li correspondria
per edat, sempre que aquesta escolarització
li permeti acabar l’etapa en els límits d’edat
establerts amb caràcter general. Per aquest
alumnat s’establiran les mesures de reforç
necessàries que facilitin la integració escolar i
la recuperació del desfasament d’escolaritat, i
li permeti continuar amb èxit els estudis.
13.7 L’escolarització de l’alumnat amb
altes capacitats intel·lectuals podrà comportar
tant l’adaptació curricular com la flexibilitza
ció de la permanència en un curs o en tota
l’etapa. El Departament d’Educació establirà
els requisits per a la detecció, l’avaluació i els
informes per a la regulació dels expedients
acadèmics en cada cas.
13.8 L’escolarització de l’alumnat amb
discapacitat o transtorns greus de conducta,
podrà comportar tant l’adaptació curricular
com la flexibilització de la permanència en
un curs o en tota l’etapa. El Departament
d’Educació establirà els requisits per a la
detecció, l’avaluació i els informes per a la
regulació dels expedients acadèmics per als
diferents casos.
13.9 Les mesures d’atenció a la diversitat
que els centres adoptin, formaran part del
projecte educatiu del centre.
Article 14. Programes de diversificació
curricular
14.1 Els centres podran organitzar pro
grames flexibles de diversificació curricular,
per l’alumnat que necessiti una organització
diferenciada de l’establerta en el centre, pel que
fa als continguts i als criteris d’avaluació per
tal que s’assoleixi els objectius i competències
bàsiques de l’etapa i afavorir l’obtenció del títol
de graduat en educació secundària obligatòria.
Així mateix, el Departament d’Educació podrà
autoritzar programes de diversificació curricular
que comportin una organització curricular i un
horari de permanència en el centre diferent, ja
sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinà
ria amb altres activitats externes al centre o
perquè els centres organitzen altres activitats
que afavoreixen continuar amb èxit els estudis
i que requereixen una organització, diferent.
En aquestes situacions, l’avaluació s’ajustarà
al que estableixi el programa de diversificació
curricular.
14.2 Podrà participar en els programes de
diversificació curricular l’alumnat des del tercer
curs d’educació secundària obligatòria, des
prés de l’oportuna avaluació i a proposta dels
equips docents. També hi podran participar
aquells nois i noies, un cop escoltat l’alumne
i la família, que han cursat segon curs però no
estan en condicions de promocionar a tercer, i
ja han repetit un curs en aquesta etapa.
14.3 Els programes de diversificació cur
ricular tindran una durada d’un o dos cursos
escolars. Per a l’alumnat que s’incorpora en
acabar el segon curs tindran una durada de
dos cursos.
14.4 Els programes s’emmarquen en tres
grans àmbits: un àmbit de caràcter lingüístic
i social; un àmbit científic i tecnològic; i un
àmbit pràctic, que es podran desenvolupar,
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també, agrupant-los mitjançant projectes
interdisciplinaris. L’alumnat cursarà un mínim
de tres matèries del currículum ordinari en un
grup ordinari del curs corresponent.
L’àmbit lingüístic i social inclourà els as
pectes bàsics del currículum corresponent a
les matèries de Llengua i literatura catalana
i castellana, Llengua estrangera i Ciències
socials, geografia i història. L’àmbit científic
i tecnològic inclourà els corresponents a les
matèries de Matemàtiques, Ciències de la
naturalesa i Tecnologies.
14.5 Cada programa de diversificació
curricular haurà d’especificar la metodologia,
els continguts i els criteris d’avaluació.
14.6 L’alumnat que en finalitzar el pro
grama no estigui en condicions d’obtenir
el títol de graduat en educació secundària
obligatòria i compleixi els requisits de l’edat,
podrà continuar un curs acadèmic més en
el programa.
14.7 El Departament d’Educació establirà
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres
institucions per al desenvolupament dels
programes de diversificació curricular que
comportin la realització d’activitats fora del
centre, que en cap cas podran ser de tipus
laboral ni professional.

Capítol 5. Acció tutorial i orientació

Article 15. Principis
15.1 L’acció tutorial és el conjunt d’accions
educatives que contribueixen al desenvolupa
ment personal dels alumnes, el seguiment del
seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar,
acadèmica i professional per tal de potenciar
la seva maduresa, autonomia i presa de de
cisions coherents i responsables, de manera
que tots els alumnes aconsegueixin un major
i millor creixement personal i integració social.
Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al
desenvolupament d’una dinàmica positiva en el
grup classe i en la implicació de l’alumnat i les
seves famílies en la dinàmica del centre. L’acció
tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions
que tenen lloc en un centre educatiu, tot in
tegrant les funcions del tutor i les actuacions
d’altres professionals i organitzacions.
15.2 El Pla d’acció tutorial del centre ha
de concretar els aspectes organitzatius i fun
cionals de l’acció tutorial i els procediments
de seguiment i d’avaluació, i ha d’esdevenir
un referent per a la coordinació del professorat
i pel desenvolupament de l’acció educativa.
L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt
del professorat que intervé en un mateix grup,
en tant que l’activitat docent implica, a més
del fet d’impartir els ensenyaments propis de
l’àrea, el seguiment i l’orientació del procés
d’aprenentatge de l’alumnat i l’adaptació dels
ensenyaments a la diversitat de necessitats
educatives que presenten els alumnes i les
alumnes. El centre garantirà la coherència i
continuïtat de l’acció tutorial durant l’escola
rització de l’alumnat.
15.3 Com a part de la formació integral
de l’alumnat, l’acció tutorial ha de organitzar
els procediments de treball conjunt amb les
famílies per a la coordinació i seguiment tant
del procés d’aprenentatge com dels aspectes
de desenvolupament personal, de convivèn
cia i cooperació, i d’orientació acadèmica i
professional.

Full de disposicions i actes administratius

Article 16. Organització
16.1 A cada grup d’alumnes se li assignarà
un tutor o tutora que coordinarà l’acció tutorial
del grup i es responsabilitzarà de la seva tutoria.
En casos específics es pot assignar un segon
tutor o tutora, que en compartirà la tutoria.
16.2 El tutor o tutora és responsable del
seguiment de l’alumnat i ha de vetllar especi
alment per l’assoliment de les competències
bàsiques i per la coordinació, a aquests efec
tes, de tot el professorat que incideix en un
mateix alumne o alumna. La persona tutora,
que preferentment ha de ser un/a professional
amb experiència, ha de tenir cura que l’elecció
del currículum per part de l’alumne o alumna
sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta
als seus interessos i necessitats, tant pel que
fa a la seva situació actual com a les seves
opcions de futur acadèmic i laboral.
16.3 El director del centre assignarà la
matèria d’educació per a la ciutadania i els
drets humans, a un professor titular d’una es
pecialitat docent de ciències socials (geografia
i història i filosofia) o que tingui la idoneïtat
corresponent.
En aquest segon supòsit la idoneïtat del
professor es deduirà de la seva titulació aca
dèmica i experiència adquirida, sempre que
es compti amb l’acceptació de l’interessat, i
es valorarà en primer lloc la idoneïtat del tutor
per impartir aquesta matèria.
Article 17. Actuacions dels equips docents
17.1 En relació amb el desenvolupament
del currículum i el procés d’aprenentatge del
seu alumnat, els equips docents, formats pel
professorat del grup d’alumnes, tindran les
funcions següents:
Fer el seguiment global de l’alumnat del
grup i establir les mesures necessàries per a
la millora de l’aprenentatge, d’acord amb el
projecte educatiu del centre.
Fer col·legiadament l’avaluació de l’alumnat,
d’acord amb la normativa establerta i amb
el projecte educatiu del centre, i adoptar les
decisions de promoció corresponents.
Qualsevol altra funció que estableixi el De
partament d’Educació o es determinin en el pla
d’orientació i acció tutorial del centre.
17.2 Els equips docents col·laboraran
per a prevenir els problemes d’aprenentatge
que puguin presentar-se i compartiran tota la
informació que sigui necessària per treballar
de manera coordinada en el compliment de
les seves funcions.

Capítol 6.

Avaluació i promoció

Article 18. Avaluació
18.1 L’avaluació del procés d’aprenentatge
de l’alumnat d’educació secundària obligatòria
serà contínua i diferenciada segons les diferents
matèries. El professorat avaluarà tenint present
els diferents elements del currículum.
18.2 Els criteris d’avaluació de les matèries
són un referent fonamental per determinar el
grau d’assoliment de les competències bàsi
ques i dels objectius de cada matèria.
18.3 L’equip docent, coordinat pel tutor
del grup, actuarà de manera col·legiada en
tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les
decisions que en resultin.
18.4 Quan el progrés de l’alumne no sigui
l’adequat s’establiran mesures de reforç edu

catiu. Aquestes mesures s’adoptaran quan es
detecti el problema i en qualsevol moment del
curs, i la seva finalitat serà garantir l’adquisició
dels aprenentatges imprescindibles per conti
nuar el procés educatiu amb èxit.
18.5 El professorat avaluarà tant els apre
nentatges de l’alumne, com els processos
d’ensenyament emprats i la pròpia pràctica
docent.
18.6 Els pares o tutors legals han de
conèixer la situació acadèmica de l’alumne
i les decisions relatives al procés seguit per
l’alumne, així com el seu progrés educatiu.

secundària obligatòria i tinguin l’edat màxima
per continuar al centre, disposaran, durant els
dos anys següents, d’una convocatòria anual
de proves per superar les matèries pendents
d’avaluació positiva, sempre que el nombre
de matèries no sigui superior a cinc.
20.4 Els alumnes que hagin cursat l’edu
cació secundària obligatòria i no obtinguin el
graduat en educació secundària obligatòria
rebran un certificat d’escolarització on cons
taran els anys i les matèries cursades.
20.5 Els alumnes que hagin cursat un
programa de qualificació professional inicial
i l’hagin superat podran obtenir el títol de
graduat en educació secundària obligatòria en
els termes que estableix l’article 25 d’aquest
Decret.

Article 19. Promoció
19.1 En finalitzar cadascun dels cursos, i
com a conseqüència del procés d’avaluació,
l’equip docent prendrà les decisions correspo
nents sobre la promoció de l’alumnat.
19.2 Es promocionarà al curs següent
quan s’hagin assolit els objectius de les ma
tèries cursades o es tingui avaluació negativa
en dues matèries com a màxim, i es repetirà
curs si es té avaluació negativa en tres o
més matèries. De forma excepcional es pot
permetre la promoció amb avaluació negativa
en tres matèries si l’equip docent considera
que l’alumne té bones expectatives per seguir
amb aprofitament el curs següent, que té
bones expectatives de recuperació i que la
promoció serà positiva per a la seva evolució
acadèmica.
19.3 Per facilitar a l’alumnat la recupera
ció de les matèries que han tingut avaluació
negativa el Departament d’Educació establirà
i regularà el procediment de les proves ex
traordinàries previstes en l’article 28.4 de la
Llei orgànica d’educació que en qualsevol
cas s’emmarcaran en el procés d’avaluació
contínua.
19.4 Quan un alumne no promocioni
haurà de continuar un any més al mateix curs.
Aquesta mesura anirà acompanyada d’un
pla de reforç i ajuda personalitzat, que haurà
d’establir el centre educatiu, per aconseguir
que superi les dificultats detectades en el
curs anterior.
19.5 L’alumne podrà repetir el mateix curs
una sola vegada i dues vegades, com a mà
xim, dins de l’etapa. De manera excepcional
podrà repetir dues vegades a quart curs si
no ha repetit en cursos anteriors. En aquest
cas s’ampliarà un any el límit d’edat establert
en l’article 1.1.
19.6 L’alumne que promocioni sense
haver superat totes les matèries seguirà un
programa de reforç destinat a recuperar els
aprenentatges i haurà de superar l’avaluació
corresponent a aquest programa.

Capítol 7. Desenvolupament del
currículum i autonomia de centres

Article 20. Títol de graduat d’educació secundària obligatòria
20.1 L’alumnat que en finalitzar l’edu
cació secundària obligatòria hagi assolit les
competències bàsiques i els objectius de
l’etapa obtindrà el títol de graduat d’educació
secundària obligatòria.
20.2 Per l’obtenció del títol, l’avaluació de
l’alumnat que cursi un programa de diversifica
ció curricular tindrà com a referent l’assoliment
de les competències bàsiques i els objectius
de l’etapa, i també els criteris d’avaluació
específics del programa.
20.3 Es alumnes que en finalitzar l’etapa no
hagin obtingut el títol de graduat en educació

Article 23. Autonomia dels centres
23.1 El Departament d’Educació fomen
tarà l’autonomia pedagògica i organitzativa
dels centres, potenciarà el treball en equip del
professorat i n’estimularà la reflexió i l’activitat
investigadora a partir de la pràctica docent.
23.2 Per impulsar l’autonomia dels centres,
el Departament d’Educació potenciarà la fun
ció directiva mitjançant mesures específiques
adreçades a reforçar el lideratge, competència
i la responsabilitat del director o directora i de
l’equip directiu.
23.3 Cada centre elaborarà el seu pro
jecte educatiu, en el qual, a més dels valors,
objectius i prioritats d’actuació, especificarà
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Article 21. Documents i informes d’avaluació
21.1 El Departament d’Educació establirà
els protocols pertinents per als registres d’ob
servació i avaluació dels alumnes de l’educació
secundària obligatòria.
21.2 Sense perjudici dels documents que
en el seu moment es determini, en finalitzar
l’etapa s’elaborarà un informe global individu
alitzat del procés educatiu seguit per l’alumne
i del nivell d’adquisició dels aprenentatges.
Es garantirà la confidencialitat de les dades
obtingudes.
Article 22. Avaluació diagnòstica
22.1 En finalitzar el segon curs de l’edu
cació secundària obligatòria es realitzarà una
avaluació diagnostica, que no tindrà efectes
en l’expedient acadèmic individual, sinó ca
ràcter formatiu i orientador per als centres
i informatiu per a les famílies i per a tota la
comunitat educativa.
22.2 Els centres utilitzaran els resultats de
l’avaluació diagnòstica per prendre les mesures
oportunes i facilitar que tot l’alumnat assoleixi
les competències bàsiques previstes per a
aquest nivell d’escolaritat.
22.3 L’avaluació diagnòstica, conjunta
ment amb altres indicadors, permetrà analitzar,
valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent dels
dos primers cursos de l’educació secundària
obligatòria per aconseguir la formació i els
aprenentatges previstos.
22.4 El Departament d’Educació faci
litarà als centres els models, instruccions i
suport necessari per dur a terme l’avaluació
diagnòstica.
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els principis bàsics per al desenvolupament
curricular i el tractament transversal en les
diverses matèries, els objectius de l’educació
per la ciutadania i els drets humans. El projecte
educatiu tindrà en compte les característiques
de l’entorn social, cultural i sociolingüístic del
centre; farà palès el respecte al principi de
no discriminació i d’inclusió educativa com
a valors fonamentals; i establirà els principis
per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i
l’acció tutorial, així com per a l’elaboració
del pla de convivència i del projecte lingüístic
del centre.
23.4 Per garantir una millor acció educativa
s’han de constituir equips de professorat per
cada curs, procurant que el nombre de pro
fessors i professores que intervé en un mateix
grup sigui, especialment als primers cursos,
el més reduït possible.
23.5 El Departament d’Educació afavorirà
la coordinació entre els projectes educatius
dels centres d’educació primària i els d’edu
cació secundària obligatòria a fi que el pas de
l’alumnat d’una etapa a l’altra sigui viscut com
a continuïtat positiva.
23.6 Per millorar i incentivar el procés
d’aprenentatge de l’alumnat, els centres
podran establir compromisos amb les famí
lies i la comunitat local d’acord amb la seva
responsabilitat educativa.
23.7 L’autonomia dels centres podrà
comportar dur a terme, dins el marc que
estableixi el Departament d’Educació, expe
riències innovadores, plans de treball, formes
organitzatives diferenciades, modificacions de
l’horari escolar i relacions específiques amb la
comunitat local. En cap cas, però, aquestes
mesures no podran comportar aportacions
extraordinàries de les famílies.
23.8 Per al desenvolupament del currícu
lum establert els centres podran implementar
projectes didàctics propis que requereixin una
organització horària de les matèries diferent a
l’establerta amb caràcter general en l’annex 4,
sempre que es mantinguin els mínims d’hores
per matèria que s’estableixen a l’annex 5.
L’aplicació del projecte requereix l’aprovació
prèvia pel consell escolar o, en el seu cas,
del titular del centre i l’autorització del De
partament d’Educació, el silenci administratiu
serà positiu. El projecte inclourà la justificació
i argumentació del canvi plantejat així com
els instruments de seguiment i d’avaluació
previstos i el compromís de dur-lo a terme per
un període de 4 cursos amb la possibilitat de
pròrroga un cop avaluat i ratificat pel centre i
el Departament d’Educació.
Article 24. Material didàctic
Els materials didàctics i els llibres de text
que s’utilitzin han de respectar els principis,
valors, llibertats, drets i deures constituci
onals i estatutaris i s’han d’adequar al que
estableix aquest Decret i a les prescripcions
que efectuï el Departament d’Educació per a
la seva aplicació.

Capítol 8. Programes de qualificació
professional inicial

Article 25. Programes de qualificació professional inicial
25.1 El Departament d’Educació organit
zarà i, en el seu cas, autoritzarà programes

de qualificació professional inicial a fi d’afavorir
la inserció social, educativa i laboral del jovent
major de setze anys, fets durant l’any natural
de l’inici del programa, que no hagin obtingut
el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
25.2 Excepcionalment podran incorporarse en els programes de qualificació professional
inicial alumnes de quinze anys que, havent-hi
cursat segon, no estiguin en condicions de
promocionar a tercer i hagin repetit ja una
vegada en l’etapa. En aquests casos caldrà
l’acord d’alumnes i pares o tutors, l’avaluació
acadèmica de l’equip docent i l’avaluació
psicopedagògica corresponent, així com els
informes previs que el Departament d’Educació
determini. Així mateix, caldrà el compromís per
part de l’alumne de cursar els mòduls per a
l’obtenció del graduat en educació secundària
obligatòria.
25.3 Els programes de qualificació profes
sional inicial respondran a un perfil professional,
expressat a través de la competència general,
les competències professionals, socials i per
sonals i la relació de qualificacions i unitats de
competència incloses en el programa.
25.4 Els programes de qualificació pro
fessional inicial inclouran tres tipus de mò
duls: mòduls específics que desenvoluparan
les competències del perfil professional i
preveuran, amb caràcter general, una fase
de pràctiques en centres de treball; mòduls
formatius de caràcter general que possibilitin
el desenvolupament de les competències bà
siques i afavoreixin la transició des del sistema
educatiu al món laboral, i mòduls que duguin
a l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria.
25.5 L’alumnat que superi els mòduls
específics referits a unitats de competència
rebran una certificació acadèmica expedida pel
Departament d’Educació. Aquesta certificació
serà capitalitzable per a l’obtenció, quan cor
respongui, del certificat corresponent expedit
pel Departament de Treball.
25.6 Els mòduls per a l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària obligatòria tin
dran caràcter voluntari, excepte per als alumnes
a qui fa referència l’apartat 2 d’aquest article
i seran impartits pels centres específicament
autoritzats pel Departament d’Educació.
25.7 Els mòduls per a l’obtenció del títol
de graduat en educació secundària obligatòria
s’organitzaran de forma modular i correspon
dran a tres àmbits: àmbit de la comunicació,
àmbit social i àmbit científic i tecnològic. El
Departament d’Educació determinarà els
aspectes curriculars bàsics a desenvolupar
en cadascun dels àmbits.
25.8 Per a aquells alumnes que vulguin
cursar els mòduls per a l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària obligatòria, el
Departament d’Educació establirà els proce
diments que permetin el reconeixement dels
aprenentatges adquirits tant en l’escolarització
ordinària en l’educació secundària obligatòria
com en la resta dels mòduls del programa.
25.9 L’oferta de programes de qualificació
professional inicial podrà adoptar modalitats
diferents amb la finalitat d’adaptar-se a les
necessitats i interessos personals, socials i
educatius de l’alumnat.
25.10 D’acord amb el que estableix l’article
75.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, entre aquestes modalitats s’haurà
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d’incloure una oferta específica per al jovent
amb necessitats educatives especials que, tot i
tenir un nivell d’autonomia personal i social que
li permeti l’accés a un lloc de treball, no pugui
integrar-se en una modalitat ordinària.
25.11 Els programes organitzats pel De
partament d’Educació es podran realitzar en
conveni amb altres administracions i entitats,
públiques o privades.

Disposicions addicionals
Disposició addicional primera

Simultaneïtat d’estudis obligatoris i ensenyaments artístics o esportius
El Departament d’Educació establirà me
sures per a facilitar el seguiment i superació
dels estudis d’educació secundària obligatòria
a l’alumnat que cursa simultàniament aquesta
etapa i estudis de música o dansa, o bé amb
una dedicació significativa a l’esport.

Disposició addicional segona

Educació de persones adultes
—1 El Departament d’Educació farà una
oferta educativa per les persones adultes
que vulguin adquirir les competències i els
coneixements corresponents a l’educació se
cundària obligatòria. Aquesta oferta s’adaptarà
a les condicions i necessitats de les persones
que optin per aquesta formació i es podrà
realitzar a través d’ensenyament presencial,
semipresencial o a distància.
—2 Per facilitar la flexibilitat en els aprenentat
ges i la conciliació amb altres activitats, aquests
estudis s’organitzaran de forma modular en
tres grans àmbits: l’àmbit de la comunicació,
l’àmbit social i l’àmbit científic tecnològic.
L’organització d’aquests ensenyaments ha de
permetre que els estudiants els puguin realitzar
en dos cursos acadèmics.
—3 L’àmbit de la comunicació inclourà:
llengua catalana i literatura, llengua castellana
i literatura, i llengua estrangera.
—4 L’àmbit social inclourà: ciències socials,
geografia i història; educació per la ciutadania;
educació visual i plàstica, i música.
—5 L’àmbit científic tècnic inclourà: ciències de
la naturalesa; matemàtiques; tecnologies, i els as
pectes relacionats amb la salut i el medi ambient
recollits en el currículum d’educació física.
—6 Els centres podran incloure altres
matèries que considerin necessàries, de les
detallades a l’article 8 d’aquest Decret, per
completar i millorar els diferents àmbits.
—7 La superació dels tres àmbits donarà dret
a l’alumne a l’obtenció del títol de graduat en
educació secundària obligatòria.
—8 El centre de formació de persones adul
tes, d’acord amb què estableixi el Departament
d’Educació, valorarà la formació reglada que
l’alumne acrediti i farà també la valoració dels
coneixements i experiències prèvies adquirits a
traves de l’educació no formal, amb la finalitat
d’orientar i adscriure al nou alumnat al nivell
que li correspongui en cada un dels àmbits
de coneixement.

Full de disposicions i actes administratius

—9 El Departament d’Educació organitzarà
periòdicament proves per les persones majors
de divuit anys perquè puguin obtenir directa
ment el títol de graduat d’educació secundària
obligatòria.
—10 Aquests ensenyaments seran impartits
en centres docents ordinaris o específics,
degudament autoritzats pel Departament
d’Educació.

Disposició addicional tercera

L’ensenyament de la religió
—1 L’ensenyament de la religió s’inclourà
a l’educació secundària d’acord amb el que
estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació.
—2 El Departament d’Educació garantirà
que tots els pares i tutors legals de l’alumnat
puguin manifestar la seva voluntat per poder
rebre ensenyament religiós, sense que l’opció
feta suposi cap tipus de discriminació.
Els centres docents adoptaran les mesures
organitzatives per tal que l’alumnat, els pares
o tutors del qual no hagi optat perquè cursin
ensenyaments de religió, rebin la deguda aten
ció educativa, a fi que l’elecció d’una o altra
opció no suposi cap mena de discriminació.
Aquesta atenció en cap cas comportarà l’apre
nentatge de continguts curriculars associats al
coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea
de l’etapa. Les mesures organitzatives que el
centre adopti seran conegudes pels pares i
tutors legals i estaran incloses en el projecte
educatiu del centre.
—3 La determinació del currículum de
l’ensenyament de la religió catòlica i de les
diferents confessions religioses que hagin
subscrit Acords de Cooperació en matèria
educativa, serà competència de les autoritats
religioses corresponents. Aquest currículum
haurà de respectar els principis, els valors, les
llibertats, els drets i els deures constitucionals
i estatutaris.
—4 Quan s’hagi optat pels ensenyaments de
religió es podrà escollir entre els ensenyaments
de religió catòlica, els d’aquelles confessions
religioses que disposen d’acords internacio
nals en matèria educativa, o l’ensenyament
d’història i cultura de les religions.
—5 L’avaluació dels ensenyaments religiosos
és farà amb els mateixos criteris que la de les
altres matèries, però les qualificacions no seran
computables en les convocatòries en les que
han d’entrar en concurrència els expedients
acadèmics, amb la finalitat de garantir el
principi d’igualtat i de lliure concurrència de
tot l’alumnat.

Disposició derogatòria

Sens perjudici del que estableix la disposició
final primera en relació amb el calendari d’apli
cació de la nova ordenació dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria, queden
derogats:
Del Decret 75/1992, de 9 de març, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels en
senyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria

a Catalunya: les referències a l’educació se
cundària obligatòria del capítol 1, el capítol 4
i l’apartat 3 de l’annex.
El Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria.
El Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual
s’estableix l’ordenació dels crèdits variables
de l’educació secundària obligatòria.
Així com qualsevol altra norma de rang igual
o inferior en allò que s’oposi al que s’estableix
en aquest decret.

Disposicions finals

—1 El calendari d’aplicació del que estableix
aquest Decret és el següent:
L’any acadèmic 2007-2008 s’implantarà la
nova ordenació dels ensenyaments al primer
i tercer cursos.
L’any acadèmic 2008-2009 s’implantarà la
nova ordenació dels ensenyaments al segon
i quart cursos.
—2 S’autoritza el Departament d’Educació
per dictar les disposicions que siguin ne
cessàries per a l’aplicació del que disposa
aquest Decret.
—3 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 26 de juny de 2007
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex 1
Competències bàsiques
La finalitat de l’educació és aconseguir
que els nois i les noies adquireixin les eines
necessàries per entendre el món en què es
tan creixent i que els guiïn en el seu actuar;
posar les bases perquè esdevinguin persones
capaces d’intervenir activament i crítica en la
societat plural, diversa, i en continu canvi, que
els ha tocat viure. A més de desenvolupar els
coneixements, capacitats, habilitats i actituds
(el saber, saber fer, saber ser i saber estar)
necessaris, els nois i les noies han d’aprendre
a mobilitzar tots aquests recursos personals
(saber actuar) per assolir la realització personal
i esdevenir així persones responsables, autò
nomes i integrades socialment, per exercir la
ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta
de manera satisfactòria i ser capaços d’adap
tar-se a noves situacions i de desenvolupar un
aprenentatge permanent al llarg de la vida.
La necessitat de plantejar com a finalitat
educativa la millora de les capacitats de les
persones per poder actuar adequadament
i amb eficàcia fa que sigui imprescindible
centrar el currículum en les competències
bàsiques per aconseguir, en primer lloc, inte
grar els diferents aprenentatges tot impulsant
la transversalitat dels coneixements. En segon
lloc, centrar-se en les competències afavoreix
que l’alumnat integri els seus aprenentatges,
posant en relació els distints tipus de continguts
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i utilitzant-los de manera efectiva en diferents
situacions i contextos. I, en tercer lloc, això
orienta el professorat, en permetre identificar
els continguts i criteris d’avaluació que tenen
caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general,
per inspirar les distintes decisions relatives al
procés d’ensenyament i aprenentatge.
La finalitat central de cadascuna de les
àrees curriculars és el desenvolupament
de les competències bàsiques, tot tenint
en compte que cadascuna de les àrees
contribueix al desenvolupament de diferents
competències i, a la vegada, cada una de
les competències bàsiques s’assolirà com a
conseqüència del treball en distintes àrees.
Per tant l’eficàcia en la consecució de les
competències bàsiques depèn d’una bona
coordinació de les activitats escolars de totes
les àrees curriculars. I per aconseguir-ho és
clau l’organització del centre i de les aules:
l’articulació dels diferents àmbits d’organitza
ció del professorat com els cicles i cursos; la
participació de l’alumnat en la dinàmica del
centre i en el propi procés d’aprenentatge; la
complementació del treball individual i el treball
cooperatiu; l’ús de determinades metodolo
gies i recursos didàctics, com la concepció,
organització i funcionament de la biblioteca
escolar; l’acció tutorial amb atenció especial
a les relacions amb les famílies; i, finalment, la
planificació de les activitats complementàries
i extraescolars.
Perquè el currículum sigui coherent amb
els plantejaments que s’acaben de proposar
cal contemplar dos grups de competències
bàsiques: unes són les més transversals, que
són la base del desenvolupament personal i
les que construeixen el coneixement, entre
les quals cal considerar les comunicatives
per comprendre i expressar la realitat, les
metodològiques, que activen l’aprenentatge, i
les relatives al desenvolupament personal; i un
segon grup, les més específiques, relacionades
amb la cultura i la visió del món, que farà que
les accions dels nois i noies siguin cada vegada
més reflexives, crítiques i adequades.
Per aconseguir un desenvolupament
d’aquestes competències, cal tenir en compte
que totes elles estan en estreta relació i com
plementarietat: la visió de la realitat social i física
és una construcció cultural que es produeix
en les interaccions humanes que requereixen
de competències personals i socials de la
comunicació i de les metodològiques. Alhora,
aquestes competències no es poden desenvo
lupar si no és omplint de significat, de contingut
significatiu per als infants, la seva exercitació
en les activitats escolars i fent-los útils en la
resolució de les situacions que planteja el
món físic i social. És a dir, l’educació ha de
desenvolupar harmònicament la competència
d’actuar com a persona conscient, crítica i
responsable, en el món plural i divers que és
la societat del segle XXI.
Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen
com a competències bàsiques les vuit com
petències següents:
Competències transversals:
Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i
audiovisual
2. Competències artística i cultural
Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i compe
tència digital
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4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre
Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa
personal
Competències específiques centrades en
conviure i habitar el món:
7. Competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana
Els objectius i els continguts de cadascuna
de les àrees curriculars han de tenir en comp
te el desenvolupament integral de totes les
competències bàsiques i, en conseqüència,
caldrà que des de totes les àrees es tinguin
en compte les competències comunicatives,
les metodològiques, les personals i, de les
específiques, aquells aspectes peculiars que
es relacionen amb la pròpia disciplina. Els
criteris d’avaluació serveixen de referència
per valorar el progressiu grau d’adquisició
de les distintes competències. Per tenir una
visió més precisa de com en cadascuna de
les àrees curriculars es plantegen aquestes
competències bàsiques, en la introducció de
cadascuna d’elles es precisa com contribueix
a desenvolupar-les.
A continuació es descriuen els aspectes
nuclears d’aquestes competències la visió
globals dels quals caldrà completar amb el
que apareix en cada àrea curricular, on es
precisa la seva contribució al desenvolupament
d’aquestes competències bàsiques. Tot i que
hi ha aspectes concrets de les competències
que són específics dels nivells educatius pos
teriors, cal exercitar-les des dels primers nivells
educatius, si es vol aconseguir un aprenentatge
global suficient per part de tot l’alumnat.
Les competències comunicatives
Atès que les persones van construint el seu
pensament en les interaccions amb les altres
persones, aprendre és una activitat social, i
saber comunicar esdevé una competència clau
per a l’aprenentatge, que es va desenvolupant
i matisant en totes i cadascuna de les activitats
educatives. Comunicar, per tant, és fonamental
per a la comprensió significativa de les informa
cions i la construcció de coneixements cada
vegada més complexos.
Aquesta competència suposa saber interac
cionar oralment (conversar, escoltar i expres
sar-se), per escrit i amb l’ús dels llenguatges
audiovisuals, tot fent servir el propi cos i les
tecnologies de la comunicació, amb gestió
de diverses llengües, i amb l’ús de les eines
matemàtiques (operacions fonamentals, eines
aritmètiques i geomètriques o útils estadístics).
El desenvolupament de tots aquests àmbits
facilitarà el de la competència intercultural per
poder valorar la diversitat cultural que fa com
prendre i expressar la seva percepció del món,
la d’altri i la de la seva pròpia realitat.
Aprendre a comunicar vol dir saber expressar
fets, conceptes, emocions, sentiments i idees. És
fonamental l’habilitat per expressar, argumentar
i interpretar pensaments, sentiments i fets i
l’habilitat d’interactuar de manera adequada
en contextos socials i culturals diversos, amb
atenció a les conseqüències que comporta la
presència de dones i homes en el discurs. En la
comunicació s’interpreta de forma significativa la
informació que es rep i, fent servir els processos
cognitius adequats, es desenvolupa la capacitat
per generar informació amb noves idees, saberles combinar amb d’altres, i avaluar la informació

rebuda més enllà del seu significat. Aprendre
a comunicar també és saber utilitzar diferents
llenguatges i tecnologies de la informació i la
comunicació. Aquestes tecnologies condicionen
la comunicació i, per tant, modifiquen la manera
de veure el món i de relacionar-se, canviant
alhora els hàbits en les relacions comunicatives
personals, laborals i socials.
Comunicar-se, a més, afavoreix el desenvo
lupament de les altres competències bàsiques:
les metodològiques de la cerca i gestió de la
informació, treballar de, manera cooperativa
i ser conscient dels propis aprenentatges, la
interpretació de la realitat, habitar el món i
conviure, en definitiva, afavoreix la construcció
del coneixement i el desenvolupament del
pensament propi i de la pròpia identitat.
Dues són les competències comunicatives
que considerarem a continuació: la lingüística
i audiovisual, i l’artística i cultural.
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Com s’ha dit abans, la lingüística i audiovi
sual és saber comunicar oralment (conversar,
escoltar i expressar-se) per escrit i amb els
llenguatges audiovisuals, fent servir el propi
cos i les tecnologies de la comunicació (ano
menada competència digital), amb gestió de
la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de
diferents suports i tipus de text i amb adequació
a les diferents funcions.
La competència comunicativa lingüística és
a la base de tots els aprenentatges i, per tant,
el seu desenvolupament és responsabilitat de
totes les àrees i matèries del currículum, ja que
en totes elles s’han d’utilitzar els llenguatges
com a instruments de comunicació per fer
possible l’accés i gestió de la informació, la
construcció i comunicació dels coneixements,
la representació, interpretació i comprensió de
la realitat, i l’organització i autorregulació del
pensament, les emocions i la conducta.
Cal una atenció molt focalitzada en com
utilitzen aquesta competència en les diverses
activitats escolars de totes i cadascuna de
les àrees curriculars. Cal que en tots aquests
àmbits es trobin solucions creatives que ajudin
a superar tota mena d’estereotips i a prendre
actituds crítiques davant dels continguts de
risc que denigren les persones per motius
de sexe o que l’associen a imatges tòpiques
que es converteixen en vehicle de segregació
o desigualtat, així com els continguts violents
que representen accions d’agressió directa o
indirecta a la integritat de les dones. Només
així els nois i les noies esdevindran progressi
vament competents en l’expressió i comprensió
dels missatges, tant orals com escrits, visuals
o corporals, que s’intercanvien en situacions
comunicatives diverses que es generen a
l’aula i podran adaptar la seva comunicació
als contextos, si es vol que siguin eficaços
en la comprensió del món que el farà actuar
amb coherència i responsabilitat.
D’una manera general els coneixements, les
habilitats i les actituds propis d’aquesta com
petència han de permetre interactuar i dialogar
amb altres persones de manera adequada i
apropar-se a altres cultures; expressar obser
vacions, explicacions, opinions, pensaments,
emocions, vivències i argumentacions; gaudir
escoltant, observant, llegint o expressant-se
utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics;
aprofundir en la interpretació i comprensió de
la realitat que ens envolta i el món. D’aquesta
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manera es potencia el desenvolupament de
l’autoestima i confiança en si mateix per es
devenir un ciutadà o ciutadana responsables
que estiguin preparats per aprendre al llarg
de tota la vida.
Per tot això, aquesta competència és es
sencial en la construcció dels coneixements i
pensament social crític: en el tractament de la
informació (tècniques per memoritzar, organit
zar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc) i el domini
dels recursos comunicatius específics de les
diverses àrees han de facilitar la comunicació
del coneixement i compartir-lo: descrivint, expli
cant, justificant, interpretant o argumentant els
fenòmens que es plantegen en els projectes
d’estudi a les aules. Per fer-ho, cal tenir molt
present la varietat de textos que s’usen o que
es construeixen en aquestes activitats. Com
a exemple pot servir aquest llistat:
Textos que conten: reportatge, testimoni
atge, anècdota...
Textos que descriuen: informe d’observaci
ons, acta, llistats, descripció d’un lloc, d’una
situació, d’un personatge, d’un objecte, fulletó
informatiu...
Textos que expliquen: presentació d’un
objecte, article d’enciclopèdia, llibre de text,
reportatge, notícia periodística...
Textos que organitzen informació o idees:
quadre, esquema, mapa conceptual, mural,
maqueta...
Textos que diuen com fer: recepta, instrucci
ons de muntatge, consells o suggeriments, pro
tocol de laboratori o dossier sortida de camp,
consignes, normes o regles d’un joc...
Textos per a convèncer o fer actuar: anunci,
cartell de promoció, text d’opinió, debat...
Textos que impliquen interaccions verbals:
entrevista, conversa, dramatització, còmic...
Textos que serveixen d’eines de referència:
diccionari, atlas, catàleg, anuari, banc de
dades, glossari...
Cal tenir en compte que aquests textos
es poden presentar amb l’ús de llenguatges
audiovisuals que, en l’àmbit de la divulgació
de determinades disciplines, tenen uns codis
que cal reconèixer, i també cal contemplar
que poden aparèixer en suport paper o
digital, cosa que els confereix unes formes
diferents que s’han de considerar en el procés
d’aprenentatge.
En el desenvolupament de les activitats
escolars el paper de la llengua oral és fona
mental, cal aprendre a parlar, escoltar, exposar
i dialogar per aprendre. Això implica ser cons
cient dels principals tipus d’interacció verbal,
ser progressivament competent en l’expressió
i comprensió dels missatges orals que s’inter
canvien amb utilització activa i efectiva de codis
i habilitats verbals i no verbals i de les regles
pròpies de l’intercanvi comunicatiu en diferents
situacions. S’aprèn a llegir i comprendre millor
els textos, i a escriure i reflexionar i revisar com
s’escriu, s’aprèn a pensar, a partir d’unes bones
interaccions orals. En això juguen un paper clau
les preguntes, les que realitza el professorat
i les que han d’aprendre a formular els nois i
les noies. En la llengua parlada per aprendre,
el paper central és per a qui aprèn i cal que
el professorat sàpiga orientar-los perquè l’ús
de les habilitats de la llengua parlada vagi
generant l’hàbit de fer reflexionar sobre com
es fan les coses.
En el desenvolupament d’aquesta compe
tència juga un paper essencial saber seleccio
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nar i aplicar determinats propòsits o objectius a
les accions pròpies de la comunicació lingüís
tica (el diàleg, la lectura, l’escriptura, etc.). Per
aprendre a fer-ho, cal que en les diferents àrees
curriculars es generin situacions comunicatives
i projectes o tasques en la resolució dels quals
calgui emprar habilitats per a representar-se
mentalment, interpretar i comprendre la reali
tat, i organitzar i autorregular el coneixement
i l’acció dotant-los de coherència.
Aquesta competència comunicativa cal
que s’apliqui també en la cerca, selecció i
processament de la informació provinent de
tot tipus de mitjans, convencionals o digitals,
i de tota mena de suport; la comprensió i la
composició de missatges diferents amb inten
cions comunicatives o creatives diverses, i en
suports diversos, així com donar coherència
i cohesió al discurs i a les pròpies accions i
tasques, per resoldre les situacions pròpies
de cada àmbit curricular.
A més la competència comunicativa i
audiovisual inclou, evidentment, tant el llen
guatge verbal com l’ús adequat dels recursos
no verbals que afavoreixen la comunicació:
recursos visuals, gestuals, corporals... De
manera especial cal reflexionar sobre les re
presentacions gràfiques específiques de cada
construcció disciplinària.
Comprendre i saber comunicar són sa
bers pràctics que han de recolzar-se en el
coneixement i reflexió sobre el funcionament
del llenguatge i dels recursos comunicatius
específics de cada àrea curricular, i impliquen la
capacitat de prendre el llenguatge com objecte
d’observació i anàlisi. En aquesta línia pot ser
de gran ajut les precisions que sobre la compe
tència comunicativa es fan en el currículum de
les àrees de llengua, apartat en què totes les
àrees són competents i que en la de llengua
s’ha desenvolupat d’una manera més detallada
i precisa. Els continguts que apareixen en
aquests apartats del currículum, pròpiament,
s’han de tenir presents, amb les seves espe
cificitats, en tots i cadascun d’ells.
Aprendre a expressar i interpretar diferents
tipus de discursos adequats a la situació
comunicativa i en diferents contextos socials
i culturals, implica el coneixement d’alguns
aspectes de la diversitat lingüística i cultural,
així com algunes de les estratègies necessàries
per a interactuar d’una manera adequada en
contextos plurals. Aquesta dimensió plurilingüe
i intercultural de la comunicació suposa poder
comunicar-se en diverses llengües amb distint
nivell de domini i formalització –especialment en
l’escriptura–, amb la qual cosa, s’afavoreix l’ac
cés a noves i més variades fonts d’informació,
comunicació i aprenentatge. El coneixement
d’altres llengües i cultures dóna, a més, una
major obertura cap a l’altre que és clau per
al desenvolupament d’una societat solidària i
que s’enriqueix amb les aportacions de tots
els seus ciutadans i ciutadanes.
La competència comunicativa també és
imprescindible per adoptar decisions i cohe
sionar els grups humans; acceptar i realitzar
crítiques constructives; posar-se en el lloc
d’altri de manera empàtica; respectar opinions
diferents a les pròpies amb sensibilitat i esperit
crític; desenvolupar l’autoestima i la confiança
en un mateix o mateixa; treballar en grup de
manera cooperativa. Comunicar-se i conversar
són accions que suposen habilitats per a es
tablir vincles i relacions constructives amb les

altres persones i amb l’entorn, i apropar-se a
noves cultures, que adquireixen consideració
i respecte en la mesura en què es coneixen.
Per això, la competència de comunicació lin
güística està present en la capacitat efectiva
de conviure i de resoldre conflictes.
En síntesi, el desenvolupament de la
competència lingüística i audiovisual suposa
el diferent domini de llengües, tant oralment
com per escrit, en múltiples suports i amb el
complement dels llenguatges audiovisuals en
varietat de contextos i finalitats, com a eina
per aprendre a aprendre.
Competència artística i cultural
La competència artística i cultural és un
complement necessari de la competència
comunicativa i com a tal, cabdal per al desen
volupament de la ciutadania, crítica i solidària,
de la nova societat del segle XXI. Aquesta
competència suposa conèixer, comprendre,
apreciar i valorar críticament diferents manifes
tacions culturals i artístiques, tradicionals o no,
utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i
considerar-les com a part del patrimoni dels
pobles. A més, és saber crear amb paraules,
amb el propi cos, amb tota mena de materials,
suports i eines tecnològiques, tant individu
alment com col·lectiva les representacions i
anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de
la persona per viure i conviure en societat.
Tot i que es pot relacionar especialment amb
àrees i de l’educació artística, d’alguns camps
de les ciències socials o la literatura, és una
competència interdisciplinària que cal tenir en
compte i desenvolupar en les activitats de totes
les àrees i en la vida del centre escolar.
Apreciar el fet cultural en general, i el fet
artístic en particular, porta implícit disposar
d’aquells coneixements, procediments i acti
tuds que permeten accedir a les seves diferents
manifestacions, així com capacitats cognitives,
perceptives i comunicatives, sensibilitat i sentit
estètic per a poder comprendre-les, valorar-les,
emocionar-se i gaudir-les.
Aquesta competència implica posar en joc
habilitats de pensament divergent i convergent,
ja que comporta elaborar idees i regular senti
ments propis i aliens; trobar fonts, formes i vies
de comprensió i expressió; planificar, avaluar i
ajustar els processos creatius necessaris per
aconseguir uns resultats, ja sigui en l’àmbit
personal com en l’acadèmic. Es tracta, per
tant, d’una competència que facilita tant
expressar-se i comunicar-se com percebre,
representar, comprendre i enriquir-se amb
diferents realitats i produccions del món de
l’art i de la cultura considerat en el sentit més
ampli del terme.
Requereix posar en funcionament la iniciati
va, la imaginació i la creativitat per expressar-se
mitjançant codis artístics i, en la mesura que
les activitats culturals i artístiques suposen en
moltes ocasions un treball col·lectiu, disposar,
d’habilitats de cooperació, i tenir consciència
de la importància de donar suport i apreciar
les iniciatives i contribucions d’altri en la con
secució del resultat final.
La competència creativa artística i cultural ha
de mobilitzar, també, el coneixement bàsic de
les principals tècniques, recursos i convencions
dels diferents llenguatges artístics, així com de
les obres i manifestacions més destacades del
patrimoni cultural, de manera especial el de la
cultura tradicional. A més, comporta identificar
la importància representativa, expressiva i co
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municativa que els factors estètics han tingut i
tenen en la vida quotidiana de la persona i de
les societats.
Implica igualment una actitud d’estima de
la creativitat implícita en l’expressió d’idees,
experiències o sentiments a través de diferents
mitjans artístics, com la música, la literatura,
les arts visuals i escèniques, o de les diferents
formes que adquireixen les anomenades arts
tradicionals populars. Exigeix també valorar el
diàleg intercultural i la defensa de la llibertat
d’expressió en un marc de respecte i empatia
per les persones.
En síntesi, el conjunt de destreses que
configuren aquesta competència es refereix
a: l’ús d’aquells recursos de l’expressió i
representació que faciliten la realització de
les creacions individuals i socials; el conei
xement bàsic de les diverses manifestacions
culturals i artístiques i l’habilitat per apreciar
i gaudir amb l’art i d’altres manifestacions
culturals; l’aplicació d’habilitats de pensament
divergent i de treball col·laboratiu; una actitud
oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat
d’expressions artístiques i culturals; el desig
i voluntat de cultivar la pròpia capacitat es
tètica i creadora; i, finalment un interès per
participar en la vida cultural i per contribuir a
la conservació del patrimoni cultural i artístic,
tant de la pròpia comunitat, com de les altres
comunitats i cultures, de manera especial
aquelles a les quals pertanyen persones de
l’entorn del centre educatiu.
Les competències metodològiques
Les competències metodològiques focalit
zen determinats aspectes que són comuns a
la competència comunicativa, fan referència
a desenvolupar mètodes de treball eficaços i
adequats a les situacions escolars i a l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació
per a la resolució de problemes que es plante
gin en diferents situacions i entorns. Es tracta,
en essència, de competències per convertir la
informació en coneixement eficaç per guiar les
accions, per tant, amb el raonament i l’esperit
crític, amb la capacitat d’organitzar-se en les
feines i també amb determinades actituds com
el sentit de la responsabilitat i la disciplina, la
perseverança i el rigor en la realització dels
treballs. Amb això es potencia l’interès i el
plaer pel treball realitzat, cosa que posa les
bases per aconseguir l’objectiu d’aprendre a
aprendre al llarg de la vida.
Parlem de tres competències metodològi
ques: a) la del tractament de la informació i
competència digital; b) la matemàtica, que se
centra en aquest àmbit concret; i c) la compe
tència per aprendre a aprendre, que afavoreix
la capacitat de poder desenvolupar un apre
nentatge continuat al llarg de tota la vida.
Tractament de la informació i competència
digital
La competència en el tractament de la
informació incorpora diferents habilitats, que
van des de l’accés a la informació fins a la
seva transmissió, tot usant distints suports,
incloent-hi la utilització de les tecnologies
de la informació i la comunicació com ele
ment essencial per informar-se, aprendre i
comunicar-se. Per això és una competència
transversal que cal atendre i particularitzar en
cadascuna de les àrees curriculars. No hi ha
un tractament de la informació al marge dels
continguts específics de les àrees i, per contra,
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el desenvolupament realitzat en una àrea pot
ser transferit a les altres, si el professorat fa
activitats explícites de transferència. També cal
tenir present que hi ha factors personals (estils
d’aprenentatge) i socioculturals que poden
determinar la manera d’accedir i processar la
informació i que, per tant, el professorat haurà
de ser sensible a la diversitat de maneres de fer
amb què es pot trobar. A més, la comunicació
d’aquesta diversitat pot donar pistes a altres
nois i noies de com procedir en el desenvolu
pament d’aquesta competència. No solament
cal respectar aquesta diversitat, sinó que pot
ser una eficaç eina d’aprenentatge.
Aquesta competència es desenvolupa en la
cerca, captació, selecció, registre i processa
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).
Requereix el domini de llenguatges específics
bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i
sonor) i de les seves pautes de decodificació i
transferència, així com l’aplicació en distintes
situacions i contextos del coneixement dels
diferents tipus d’informació, les seves fonts,
possibilitats i localització, i dels llenguatges i
suports més freqüents en què sol expressar-se
aquest coneixement.
Transformar la informació en coneixement
exigeix el domini de les destreses relacionades
amb el raonament per organitzar-la, relacionarla, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i
deduccions de distint nivell de complexitat;
en definitiva, comprendre-la i integrar-la en
els esquemes previs de coneixement. Signifi
ca, així mateix, comunicar la informació i els
coneixements adquirits emprant, de manera
creativa, recursos expressius que incorporin,
no solament diferents llenguatges i tècniques
específiques, sinó també les possibilitats que
ofereixen les tecnologies de la informació i la
comunicació.
L’ús reflexiu i competent d’aquestes tec
nologies és clau en el desenvolupament de
totes les competències, però en l’àmbit del
tractament de la informació té una especial
rellevància ja que ajuda a extreure el màxim
rendiment a partir de la comprensió de la
naturalesa i manera d’operar dels sistemes
tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis
tenen en el món personal i sociolaboral (tenir
una actitud crítica i reflexiva davant de la ide
ologia que transmeten i que condiciona la vida
individual i social). Aquesta competència, que
anomenem digital, també suposa emprar les
TIC com a eina en l’ús de models de proces
sos: matemàtics, físics, socials, econòmics o
artístics; processar i gestionar adequadament
informació abundant i complexa; resoldre
problemes reals; prendre decisions; treballar
en entorns col·laboratius ampliant els entorns
de comunicació, per participar en comunitats
d’aprenentatge formals i informals; i generar
produccions responsables i creatives.
El coneixement i domini d’habilitats tec
nològiques bàsiques permet incorporar amb
eficiència l’ús interactiu d’aquestes eines en
les pràctiques educatives i saber optimitzarles tot adaptant-les a propòsits col·lectius i
personals.
Per ser competent en aquest àmbit també
s’han de mobilitzar estratègies d’ús davant
els canvis de programari i maquinari que van
sorgint, així com fer ús habitual dels recursos
tecnològics disponibles per resoldre situacions

reals (d’aprenentatge, treball, oci...) de manera
eficient. En especial, cal tenir en compte que
els textos són no-líneals (hipertext), interactius
i en format multimèdia, la qual cosa exigeix
l’ús de diferents tipus de processos de com
prensió i de variades estratègies per al seu
ús en diferents contextos comunicatius, que
la mateixa tecnologia potencia.
En síntesi, el tractament de la informació i la
competència digital implica anar desenvolupant
metodologies de treball que afavoreixi que els
nois i les noies puguin esdevenir persones
autònomes, eficaces, responsables, crítiques i
reflexives en la selecció, tractament i utilització
de la informació i les seves fonts, en diferents
suports i tecnologies. També ha de potenciar
les actituds crítiques i reflexives en la valoració
de la informació disponible, contrastant-la quan
calgui, i respectar les normes de conducta
acordades socialment per regular l’ús de la
informació.
Competència matemàtica
La competència matemàtica és necessària
en la vida personal, escolar i social, ja que sovint
cal analitzar, interpretar i valorar informacions
de l’entorn i l’ús de les eines matemàtiques
pot ser un instrument eficaç. Aquesta com
petència adquireix realitat i sentit en la mesura
que els elements i raonaments matemàtics són
utilitzats per enfrontar-se a aquelles situacions
quotidianes, per tant, una competència que
caldrà tenir en compte en totes les àrees del
currículum i activitats d’aprenentatge.
La competència matemàtica implica l’ha
bilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els
números, les seves operacions bàsiques, els
símbols i les formes d’expressió i raonament
matemàtic, tant per produir i interpretar dis
tints tipus d’informació, com per ampliar el
coneixement sobre aspectes quantitatius i
espacials de la realitat, i per entendre i resoldre
problemes i situacions relacionats amb la vida
quotidiana i el coneixement científic i el món
laboral i social.
És a dir, la competència matemàtica im
plica el coneixement i maneig dels elements
matemàtics bàsics (distints tipus de números,
mesures, símbols, elements geomètrics, etc.)
en situacions reals o simulades de la vida quo
tidiana; elaborar la informació a través d’eines
matemàtiques (mapes, gràfics...) per poder-la
interpretar; posar en pràctica processos de
raonament que condueixin a la solució de pro
blemes o a l’obtenció de la informació. Aquests
processos permeten aplicar la informació a
una major varietat de situacions i contextos,
seguir cadenes argumentals identificant les
idees fonamentals, i estimar i jutjar la lògica i
validesa d’argumentacions i informacions.
Forma part de la competència matemàtica
l’habilitat per analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades
i argumentacions. Suposa, també, seguir
determinats processos de pensament (com
la inducció i la deducció, entre altres) i apli
car alguns algoritmes de càlcul o elements
de la lògica, fet que condueix a identificar la
validesa dels raonaments i valorar el grau de
certesa associat als resultats derivats dels
raonaments vàlids.
També implica una disposició favorable i de
progressiva seguretat i confiança vers la infor
mació i les situacions (problemes; incògnites,
etc.) que contenen elements i suports mate
màtics, així com en la seva utilització quan la
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situació ho aconsella, basades en el respecte
i el gust per la certesa i en la recerca per mitjà
del raonament.
L’assoliment d’aquesta competència s’acon
segueix en la mesura que els coneixements,
les habilitats i actituds matemàtics s’apliquen
de manera espontània a una amplia varietat
de situacions, provinents d’altres camps de
coneixement i de la vida quotidiana, la qual
cosa augmenta la possibilitat real de seguir
aprenent al llarg de la vida, tant en l’àmbit es
colar o acadèmic com fora d’aquest, i afavoreix
la participació efectiva en la vida social.
Competència d’aprendre a aprendre
Aprendre a aprendre implica disposar d’ha
bilitats per aconduir el propi aprenentatge i, per
tant, ésser capaç de continuar aprenent de
manera cada vegada més eficaç i autònoma
d’acord amb els propis objectius i necessitats.
És la competència metodològica que, d’alguna
manera, guia les accions i el desenvolupament
de totes les altres competències bàsiques.
Aquesta competència té dues dimensions
fonamentals. D’una banda, l’adquisició de la
consciència de les pròpies capacitats (intel·
lectuals; emocionals, físiques), del procés i les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les,
així com del que es pot fer amb ajuda d’al
tres persones o recursos. D’una altra banda,
disposar d’un sentiment de competència
personal, que redunda en el desenvolupament
de les actituds, la motivació, la confiança en
un mateix i el gust d’aprendre.
Per desenvolupar aquesta competència
cal ser conscient del que se sap i del que cal
aprendre, de com s’aprèn, i de com es gesti
onen i controlen de forma eficaç els processos
d’aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los
a satisfer objectius personals. També requereix
conèixer les pròpies potencialitats i carències,
traient profit de les primeres i tenint motivació
i voluntat per superar les segones des d’una
expectativa d’èxit, augmentant progressiva
ment la seguretat per afrontar nous reptes
d’aprenentatge.
Per això, comporta tenir consciència i regula
ció conscient d’aquelles capacitats que entren
en joc en l’aprenentatge: l’atenció, la concen
tració, la memòria, la comprensió i l’expressió
lingüística, entre d’altres. També es planteja
l’ús de tècniques facilitadores d’aquest auto
control com les bases d’orientació, els plans
de treball, i obtenir-ne un rendiment màxim i
personalitzat amb l’ajut de diferents estratègies
i tècniques d’estudi, de treball cooperatiu i
per projectes, de resolució de problemes, de
planificació i organització d’activitats i temps
de forma efectiva.
Implica també fomentar el pensament cre
atiu, la curiositat de plantejar-se preguntes,
identificar i plantejar la diversitat de respos
tes possibles davant una mateixa situació
o problema utilitzant diverses estratègies i
metodologies que permetin afrontar la presa
de decisions, racionalment i crítica, amb la
informació disponible.
Inclou, a més, habilitats per obtenir
informació –tant individualment com en
col·laboració– i, molt especialment, per
transformar-la en coneixement propi, rela
cionant i integrant la nova informació amb
els coneixements previs i amb la pròpia
experiència personal i sabent aplicar els
nous coneixements i capacitats en situacions
semblants i contextos diversos.
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Aquesta competència ajuda a plantejar-se
fites assolibles a curt, mitja i llarg termini i com
plir-les, elevant els objectius d’aprenentatge de
forma progressiva i realista. Alhora suposa el
control de l’assoliment d’aquestes fites, amb
la reformulació de les activitats per adequar
les seves accions a les fites preteses. Fa ne
cessària també la perseverança en l’estudi i
l’aprenentatge, des de la seva valoració com
un element que enriqueix la vida personal i
social i que és, per tant, mereixedor de l’esforç
que requereix. Comporta ser capaç d’auto
avaluar-se i autorregular-se, responsabilitat i
compromís personal, saber administrar l’esforç,
acceptar les errades i aprendre de i amb les
altres persones.
En síntesi, aprendre a aprendre implica la
consciència, gestió i control de les pròpies
capacitats i coneixements des d’un sentiment
de competència o eficàcia personal, i inclou
tant el pensament estratègic, com la capacitat
de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig
eficient d’un conjunt de recursos i tècniques
de treball intel·lectual, i tot això es desenvo
lupa per mitja d’experiències d’aprenentatge
conscients i gratificants, tant individuals com
col·lectives.
Competència personal
La competència personal està vinculada al
desenvolupament i a l’afirmació de la identitat
personal i es tradueix en afirmar els seus propis
valors i autonomia, però també en actituds
d’obertura, flexibilitat i de compromís vers les
altres persones. Aquest aprenentatge implica,
d’una banda, fer-se com cadascú desitja i,
de l’altra, usar la pròpia manera de ser per a
desenvolupar-se en les situacions que l’àmbit
escolar i la pròpia vida li plantegen, tot tenint
en compte les variacions que cal introduir per
potenciar la construcció de la identitat femenina
i de la masculina.
Implica, així mateix, el desenvolupament de
les competències emocionals, adreçades a un
mateix (com per exemple, el coneixement de
les pròpies emocions i les d’altri, la regulació
emocional i l’autoestima) i adreçades a les
altres persones (l’empatia, l’assertivitat, l’es
colta, el diàleg, l’animació de grups, la presa
de decisions i la resolució de conflictes, entre
d’altres).
L’estructuració de la identitat és un procés
que comença prenent consciència del lloc
que ocupa en el seu àmbit familiar i integrant
els valors del seu entorn més proper. En
arribar a l’escola, cal que el nois i les noies,
tot reconeixent les seves eleccions, les seves
opinions i els seus propis valors, acceptin la
diferència i s’obrin a la diversitat. Cal treballar
l’autoconeixement, la construcció i acceptació
de la pròpia identitat, la regulació de les emo
cions, l’autoexigència, el pensament crític, i el
desenvolupament d’hàbits responsables.
Cada noia i noi ha de configurar de forma
conscient i autònoma la seva pròpia biografia,
d’acord amb les seves voluntats i amb tots
els referents culturals i històrics disponibles
del seu entorn.
Tots els àmbits d’aprenentatge contribueixen
a desenvolupar la identitat personal, social o
cultural de l’alumnat posant-lo en contacte
amb universos de coneixement variats, am
pliant els seus horitzons, mobilitzant les seves
facultats, incitant-lo a pronunciar-se sobre els
grans debats que animen la societat, perquè
així construeixi la seva identitat.

Competència d’autonomia i iniciativa personal
Aquesta competència, en l’àmbit de les
competències bàsiques, es refereix, d’una
banda, a l’adquisició de la consciència i aplica
ció d’un conjunt de valors i actituds personals
interrelacionades, com la responsabilitat, la
perseverança, el coneixement de si mateix
i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el
control emocional, la capacitat d’elegir, de
calcular riscos i d’afrontar els problemes, així
com la capacitat de demorar la necessitat
de satisfacció immediata, d’aprendre de les
errades i d’assumir riscos.
De l’altra banda, remet a la capacitat d’elegir
amb criteri propi, d’imaginar projectes, i de
portar endavant les accions necessàries per
desenvolupar les opcions i plans personals
–en el marc de projectes individuals o col·
lectius– responsabilitzant-se, tant en l’àmbit
personal, com en el social i laboral.
Suposa poder transformar les idees en
accions, és a dir, proposar-se objectius i pla
nificar i portar a terme projectes individuals o
col·lectius. Requereix, per tant, poder reelaborar
els plantejaments previs o elaborar noves idees,
buscar solucions i portar-les a la pràctica. A més,
analitzar possibilitats i limitacions, conèixer les
fases de desenvolupament d’un projecte, pla
nificar, prendre decisions, actuar, avaluar el que
s’ha fet i autoavaluar-se, extreure’n conclusions
i valorar les possibilitats de millora.
Exigeix, per tot això, tenir una visió estra
tègica dels reptes i oportunitats que ajudi a
identificar i complir objectius i a mantenir la
motivació per aconseguir l’èxit en les tasques
escolars i els projectes personals.
A més, comporta una actitud positiva cap
els canvis, amb la necessària flexibilitat per
adaptar-s’hi críticament i constructiva.
A més, comporta una actitud positiva cap al
canvi i la innovació que pressuposa flexibilitat
de plantejaments, podent comprendre aquests
canvis com a oportunitats, adaptar-s’hi críti
cament i constructiva, afrontar els problemes
i trobar solucions en cada un dels projectes
vitals que s’emprenen.
En la mesura que l’autonomia i la iniciativa
personal involucra sovint altres persones,
aquesta competència obliga a disposar d’ha
bilitats socials per a relacionar-se, cooperar i
treballar en equip: posar-se en el lloc de l’altre,
valorar les idees d’altri, dialogar i negociar,
l’assertivitat per fer saber adequadament a les
altres persones les pròpies decisions, i treballar
de forma cooperativa i flexible.
Una altra dimensió important d’aquesta
competència, molt relacionada amb aques
ta vessant més social, està constituïda per
aquelles habilitats i actituds relacionades
amb el lideratge de projectes, que inclouen
la confiança en un mateix, l’empatia, l’esperit
de superació, les habilitats per al diàleg i la
cooperació, l’organització de temps i tasques,
la capacitat d’afirmar i defensar drets o l’as
sumpció de riscos.
En síntesi, l’autonomia i la iniciativa personal
impliquen ser capaç d’imaginar, emprendre,
desenvolupar i avaluar accions o projectes
individuals o col·lectius amb creativitat, confi
ança, responsabilitat i sentit crític.
Les competències específiques centrades en
conviure i habitar el món
Després de parlar de les competències
transversals es passa ara a un àmbit més
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focalitzat: el d’aprendre a conviure i habitar
el món, fonamental per tal que els ciutadans
i ciutadanes esdevinguin membres actius en
una societat democràtica i participativa.
Aprendre a conviure implica tenir en compte
l’enriquiment que proporcionen les relacions
socials i, en especial, el diàleg intergeneraci
onal i valorar les aportacions, manifestacions
i produccions culturals en la seva diversitat i
pluralitat de gènere, temps i espai, com a part
del patrimoni cultural de la humanitat.
Aprendre a habitar el món requereix la
comprensió per part de l’alumnat de la realitat
que l’envolta, que es reconegui en la seva per
tinença al grup i la societat, que interactuï amb
l’entorn i es comprometi a la seva millora.
Els coneixements escolars han de permetre
al nen i la nena comprendre i interpretar el món
en què viu i facilitar-li la seva participació en la
construcció d’una societat més humana. L’edu
cació escolar ha de contemplar les situacions
problemàtiques que tot ciutadà i ciutadana ha
d’aprendre a administrar i solucionar en els
camps concrets de: l’educació científica i tec
nològica i l’educació per a la salut, per al medi
ambient i per al desenvolupament sostenible;
l’educació social i per a la ciutadania.
Si volem una major cohesió social, i una
actitud responsable i participativa de les noies
i els nois envers la comunitat escolar i l’àmbit
local cal, entre d’altres, la conscienciació de
la pertinença social i comunitària, el conei
xement dels valors en què es fonamenta la
societat democràtica i el dels drets humans, el
respecte per la diversitat, el desenvolupament
d’habilitats socials, el funcionament participatiu
de la institució escolar, el treball en equip,
l’ús del diàleg en la resolució de conflictes,
el plantejament crític dels hàbits de consum
i dels estils de vida i el desenvolupament de
projectes en comú.
Del que s’acaba de dir se’n dedueixen
dues competències molt estretament relacio
nades: la competència en el coneixement i la
interacció amb el món físic i la competència
social i ciutadana.
Competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic
Aquesta competència mobilitza els sabers
escolars que li han de permetre comprendre
la societat i el món en què es desenvolupa,
fa que l’alumnat superi la simple acumulació
d’informacions per interpretar i apropiar-se dels
coneixements sobre els fets i els processos,
per predir conseqüències i dirigir reflexivament
les accions per a la millora i preservació de
les condicions de vida pròpia, les de les altres
persones i les de la resta dels éssers vius. En
definitiva, actualitza el conjunt de competèn
cies per fer un ús responsable dels recursos
naturals, tenir cura del medi ambient, realitzar
un consum racional i responsable i protegir la
salut individual i col·lectiva com elements clau
de la qualitat de vida de les persones.
Per fer-ho, cal interpretar la realitat i aplicar
conceptes i principis propis dels diferents
camps del saber que donin sentit als fenòmens
quotidians, l’adequada percepció de l’espai
físic en el qual es desenvolupen les activitats
humanes i la vida en general, tant a escala
global com a escala local. Finalment, també cal
tenir en compte l’habilitat per a interactuar en
l’entorn més proper: moure’s en ell i resoldre
problemes en què intervinguin els objectes i
la seva posició.

Núm. 1147

El coneixement i la interacció amb el món
físic és una competència interdisciplinària en
tant que implica habilitats per desenvoluparse adequadament, amb autonomia i iniciativa
personal en àmbits de la vida i del coneixe
ment molt diversos (salut, activitat productiva,
consum, ciència, processos tecnològics, etc.)
i per interpretar el món, la qual cosa exigeix
l’aplicació, dels conceptes i principis bàsics
que permeten l’anàlisi dels fenòmens des dels
diferents camps de saber involucrats. També
duu implícit ser conscient de la influència que
té la presència de les persones en l’espai,
el seu assentament, les modificacions que
introdueixen i els paisatges resultants, així com
la importància que tots els éssers humans es
beneficien del desenvolupament i que aquest
procuri la conservació dels recursos i la di
versitat natural, i es mantingui la solidaritat
global i intergeneracional.
Aquesta competència, i partint del conei
xement del cos humà, de la naturalesa i de
la interacció dels homes i les dones amb
ella, permet argumentar racionalment les
conseqüències dels diferents modes de vida, i
adoptar una disposició a una vida física i mental
saludable en un entorn natural i social que
també ho sigui. Així mateix, suposa considerar
la doble dimensió –individual i col·lectiva– de
la salut, i mostrar actituds de responsabilitat
i respecte envers les altres persones i envers
un mateix.
També incorpora l’aplicació d’algunes noci
ons, conceptes científics i tècnics, i de teories
científiques bàsiques prèviament compreses,
com per exemple. identificar i plantejar proble
mes rellevants; realitzar observacions directes
i indirectes; plantejar i contrastar solucions
temptatives o hipòtesis; identificar el coneixe
ment disponible i comunicar conclusions.
Aquesta competència proporciona, a més,
destreses associades a la planificació i maneig
de solucions tècniques seguint criteris d’eco
nomia, eficàcia i sostenibilitat, per satisfer les
necessitats de la vida quotidiana i del món
laboral. Suposa així mateix demostrar esperit
crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi
dels missatges informatius i publicitaris, així
com uns hàbits de consum responsable en la
vida quotidiana. Implica també la diferenciació
i valoració del coneixement científic al costat
d’altres formes de coneixement, i la utilització
de valors i criteris ètics associats a la ciència
i al desenvolupament tecnològic.
En definitiva, aquesta competència suposa
el desenvolupament i aplicació del pensament
cientificotècnic per interpretar la informació que
es rep i per predir i prendre decisions amb
iniciativa i autonomia en un món en què els
avenços que es van produint en els àmbits
científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una
influència decisiva en la vida de les persones,
la societat i el món natural. Implica també
la diferenciació i valoració del coneixement
científic en contrast amb d’altres formes de
coneixement, i la utilització de valors i criteris
ètics associats a la ciència i al desenvolupa
ment tecnològic.
En coherència amb tot el dit en els paràgrafs
anteriors, són parts d’aquesta competència
bàsica l’ús responsable dels recursos naturals,
la cura del medi ambient, el consum racional,
responsable, i la protecció i promoció de la
salut individual i col·lectiva com a elements
clau de la qualitat de vida de les persones i
de les societats.

Competència social i ciutadana
Aquesta competència fa possible compren
dre la realitat social en què es viu, cooperar,
conviure i exercir la ciutadania democràtica en
una societat plural, així com comprometre’s
a contribuir en la seva millora. Sí bé aquesta
competència manté vincles més estrets amb
les àrees de ciències socials i d’educació per
a la ciutadania, mobilitza recursos d’altres
àrees del currículum.
La competència social i ciutadana integra
coneixements, habilitats i actituds que per
meten participar, prendre decisions, triar com
comportar-se en determinades situacions i
responsabilitzar-se de les eleccions i decisions
adoptades. Pren com a referència un model
de persona que pugui ser un element actiu
en la construcció d’una societat democràtica,
solidària i tolerant, i compromès a contribuir
en la seva millora.
Globalment suposa utilitzar el coneixement
sobre l’evolució i organització de les societats
i sobre els trets i valors del sistema demo
cràtic, així com utilitzar el judici moral per a
triar i prendre decisions, i exercir activament
i responsablement els drets i deures de la
ciutadania.
Entre les habilitats que tenen relació amb
aquesta competència destaquen: conèixer-se
i valorar-se; saber comunicar-se en distints
contextos; expressar les pròpies idees i escol
tar les alienes; ser capaç de posar-se en lloc
d’altri; prendre decisions en els distints nivells
de la vida comunitària; valorar les diferències i
reconèixer la igualtat de drets entre els diferents
col·lectius, en particular, entre homes i dones;
practicar el diàleg i la negociació per arribar a
acords com a forma de resoldre els conflictes,
tant en l’àmbit individual com en el social.
La dimensió ètica de la competència social
i ciutadana suposa ser conscient dels valors
de l’entorn, avaluar-los i reconstruir-los afec
tivament i racional per crear progressivament
un sistema de valors propi i comportar-se en
coherència amb ells en afrontar una decisió o
un conflicte. Això suposa entendre que no tota
posició personal és ètica, si no està basada
en el respecte a principis o valors universals
com els que conté la Declaració dels Drets
Humans.
La vessant social d’aquesta competència
suposa utilitzar el coneixement sobre l’evolució
i organització de les societats i sobre els trets i
valors del sistema democràtic, així com utilitzar
el judici moral per elegir i prendre decisions i
exercir activament i responsable els drets i
deures de la ciutadania.
Afavoreix també la comprensió de la realitat
històrica i social del món, la seva evolució, els
seus assoliments i problemes. La comprensió
crítica de la realitat exigeix experiència, co
neixements i consciència de l’existència de
distintes perspectives en analitzar aquesta
realitat. Comporta recórrer a l’anàlisi multicausal
i sistèmic per jutjar els fets i problemes socials i
històrics, i per reflexionar sobre ells de manera
global i crítica, així com realitzar raonaments
crítics i lògicament vàlids sobre situacions
reals i dialogar per millorar col·lectivament la
comprensió de la realitat.
Significa alhora entendre els trets de les
societats actuals, la seva creixent pluralitat i
el seu caràcter evolutiu, a més de demostrar
interès i comprensió de l’aportació que les
diferents cultures han fet a l’evolució i progrés
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de la humanitat, i disposar d’un sentiment
comú de pertinença a la societat on es viu. En
definitiva, mostrar un sentiment de ciutadania
global compatible amb la identitat local.
També formen part d’aquesta competèn
cia aquelles habilitats socials que permeten
saber que els conflictes de valors i interessos
intervenen en la convivència, resoldre’ls amb
actitud constructiva i prendre decisions amb
autonomia emprant, tant els coneixements
sobre la societat com una escala de valors
construïda per mitja de la reflexió crítica i el
diàleg en el marc dels patrons culturals bàsics
de cada regió, país o comunitat.
La vessant de ciutadania d’aquesta com
petència implica l’exercici de la ciutadania
activa i integradora que exigeix el coneixement
i comprensió dels valors en què s’assenten
els estats i societats democràtics, dels seus
fonaments, maneres d’organització i funciona
ment. Permet reflexionar críticament sobre els
conceptes de democràcia, llibertat, solidaritat,
corresponsabilitat, participació i ciutadania,
amb particular atenció als drets i deures re
coneguts en les declaracions internacionals,
en la Constitució espanyola i en l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, així com la seva
aplicació per part de diverses institucions, i
mostrar un comportament coherent amb els
valors democràtics, que a la vegada comporta
disposar d’habilitats com la presa de conscièn
cia dels propis pensaments, valors, sentiments
i accions, i llur control i autorregulació.
L’exercici de la ciutadania implica disposar
d’habilitats per participar activament i plena
en la vida cívica, significa construir, acceptar
i practicar normes de convivència d’acord
amb els valors democràtics, exercir els drets,
llibertats, responsabilitats i deures cívics, i
defensar també els drets d’altri.
En síntesi, aquesta competència suposa
comprendre la realitat social en què es viu,
afrontar la convivència i els conflictes emprant
el judici ètic basat en els valors i pràctiques
democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant
amb criteri propi, contribuint a la construcció de
la pau i la democràcia, i mantenint una actitud
constructiva, solidària i responsable davant el
compliment dels drets i obligacions cívics.
Desenvolupament de les competències bàsiques
El desenvolupament competencial implica
la capacitat d’utilitzar els coneixements i
habilitats, de manera transversal i interactiva,
en contextos i situacions que requereixen la
intervenció de coneixements vinculats a dife
rents sabers, cosa que implica la comprensió,
la reflexió i el discerniment tenint en compte
la dimensió social de cada situació.
Per avançar en l’assoliment de les compe
tències bàsiques és fonamental emmarcar els
processos d’ensenyament i d’aprenentatge
entorn als quatre eixos següents:
Aprendre a ser i actuar de manera autò
noma.
Aprendre a pensar i comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
per tal que cadascú construeixi la seva pròpia
manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser
per a desenvolupar-se en les situacions que
l’àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen.
Treballar l’autoconeixement, la construcció i
l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació
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de les emocions, l’autoexigència i el desen
volupament d’estratègies d’aprenentatge, del
pensament crític i d’hàbits responsables és
essencial per a aprendre a ser i actuar de
manera autònoma.
Aprendre a pensar i comunicar per tal
d’afavorir la comprensió significativa de les
informacions i la construcció de coneixements
cada vegada més complexos. Cercar i gesti
onar informació provinent de diferents fonts i
suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges
(verbal, escrit, visual, corporal, digital...) en
la comunicació d’informacions, sentiments i
coneixements, treballar de manera coopera
tiva i ser conscient dels propis aprenentatges
afavoreix la construcció del coneixement i el
desenvolupament del pensament propi.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per tal
de potenciar la utilització dels coneixements de
què es disposa per a interpretar la realitat, es
tablir diàlegs interactius sobre fets i situacions,
afavoreix la construcció de coneixements més
significatius i cada vegada més complexos, i
el compromís per a implicar-se en processos
de millora. Explorar, experimentar, formular
preguntes i verificar hipòtesis, planificar i
desenvolupar projectes, cercar alternatives
esdevenen elements clau en els processos
de formació de l’alumnat.
Aprendre a conviure i habitar el món per
tal que els nois i noies esdevinguin ciutadans
i ciutadanes actius en una societat democrà
tica i participativa. La conscienciació per la
pertinença social i comunitària, el respecte per
la diversitat, el desenvolupament d’habilitats
socials, el funcionament participatiu de la
institució escolar, el treball en equip, la gestió
positiva dels conflictes, el desenvolupament
de projectes en comú, afavoreixen la cohesió
social i la formació de persones compromeses
i solidàries.

Annex 2
Currículum de l’educació secundària obligatòria
Àmbit de llengües
(Llengua catalana i literatura, Llengua caste
llana i literatura, Llengües estrangeres)
L’objectiu central de l’educació és preparar
l’alumnat de Catalunya perquè sigui capaç de
desenvolupar-se com a persona, de comuni
car-se, i així pugui afrontar els reptes de la so
cietat plural, multilingüe i multicultural del segle
XXI. Això significa educar els nois i les noies
perquè desenvolupin aquelles competències
comunicatives i lingüístiques que facin possible
que tant personalment com socialment siguin
capaços d’actuar i reeixir en el seu entorn i
construir els fonaments de la ciutadania, del
coneixement del que és la condició humana,
de la comprensió d’altri.
Per aconseguir-ho, en l’educació secundà
ria obligatòria cal plantejar el desenvolupament
integral i harmònic dels aspectes intel·lectuals,
afectius i socials de la persona, entre els quals
l’educació lingüística i comunicativa ocupa un
lloc preferent. Cal formar parlants plurilingües
i interculturals; l’assoliment de la competència
plena en català, la llengua pròpia de Catalunya,
i en castellà és la garantia que l’escola propor
ciona a l’alumnat la competència que els cal
per tenir les mateixes oportunitats. Aquesta

competència plurilingüe i intercultural inclou el
respecte per la diversitat lingüística i el desig
d’aprendre altres llengües i d’aprendre de
totes les llengües i cultures, i, d’una manera
totalment integrada, l’assoliment del domini de
les competències comunicatives audiovisuals
i digitals necessàries per ser competent en
la nostra societat.
D’aquesta manera, l’alumnat esdevindrà ca
paç de dur a terme les tasques de comunicació
que li permetin expressar la comprensió de la
realitat, relacionar-se amb persones de la seva
edat i adultes de tot arreu, integrar, compren
dre, valorar i comunicar la seva cultura i senti
ments, amb la utilització del llenguatge verbal,
oral i escrit, i el no verbal, amb la possibilitat
d’usar els mitjans audiovisuals i les tecnologies
de la informació i la comunicació.
El desenvolupament d’aquesta competència
comunicativa plurilingüe i intercultural no ha de
ser un afer exclusiu de l’àmbit de llengua. Atès
que la llengua i la comunicació són la base
per a la captació, elaboració i comunicació del
coneixement, totes les matèries esdevenen
també responsables del desenvolupament de
les capacitats comunicatives de l’alumnat. És a
dir, totes les matèries s’han de comprometre,
des de la seva especificitat i des de les maneres
peculiars d’explicar el món, en la construcció
de les competències de comunicació.
El tractament de les llengües
La finalitat de l’ensenyament de les llengües
és el progressiu domini d’aquestes, essencial
en la vivència de la cultura i l’obertura al món,
i un dels factors que contribueix més plena
ment a la identitat individual, social i personal.
Per als centres educatius de Catalunya, la
primera referència que cal tenir en compte
és la legislació, l’Estatut i la Llei de política
lingüística, que estableix que la llengua pròpia
de Catalunya és el català i que és també la
llengua normalment emprada com a vehicular
i d’aprenentatge en l’ensenyament. A més, el
català és la llengua oficial de Catalunya. També
ho és el castellà, que és la llengua oficial de
l’Estat. El reconeixement d’haver d’aprendre
dues llengües, a més, és un privilegi que obre
les portes a desenvolupar-se en una societat
plural oberta a altres cultures.
Aquesta obertura es reforça, a més, si
considerem la nostra vinculació a Europa, per
mitjà del Marc europeu comú de referència per
a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació
de llengües, elaborat pel Consell d’Europa,
que planteja com a fita aprendre una o dues
llengües estrangeres, en coherència amb
la competència plurilingüe i intercultural: “la
capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats
comunicatives i de prendre part en la interacció
intercultural que té una persona que domina,
en graus diversos, distintes llengües i posseeix
experiència de diverses cultures”. És evident
que així s’afavorirà la participació de l’alum
nat en la vida escolar, acadèmica, afectiva i
relacional, la transferència de coneixements
entre llengües, les actituds obertes i de res
pecte envers la diversitat lingüística pròxima
i llunyana, entesa com un dels patrimonis de
la humanitat. A més, aquest coneixement de
diverses llengües potencia el domini del català
i la valoració de la pròpia cultura.
Això vol dir que els nois i les noies, en
acabar l’etapa: a) han de dominar el català,
llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge;
b) també han de dominar el castellà; c) han
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de conèixer una o dues llengües estrangeres
per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços
de comunicar-se i accedir al coneixement en
un entorn plurilingüe i pluricultural; d) han de
comprendre missatges escrits bàsics i establir
relacions entre llengües romàniques, i finalment
e) han de tenir una actitud oberta, respectar
les llengües i cultures presents en l’entorn on
viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer
respecte d’altres de més llunyanes, de les quals
poden aprendre i enriquir-se personalment,
malgrat no les aprenguin mai.
L’objectiu d’aconseguir parlants plurilingües
competents implica que cada escola, partint
d’una anàlisi sociolingüística rigorosa del cen
tre i del seu entorn, estableixi en el Projecte
lingüístic del centre programes precisos de
gestió de les llengües per determinar com el
català, llengua vehicular de l’escola, s’articula,
d’una manera coherent, amb l’ensenyament
de les altres llengües i de les altres matèries
tot establint acords per a relacionar les dife
rents estratègies didàctiques. En fer-ho, cal
recordar que el català és una llengua que
l’escola ha de tractar amb especial atenció,
no només pel seu estatus oficial, sinó també,
i sobretot, pel desconeixement que en té una
part de l’alumnat pel que fa als seus usos
col·loquials i informals. Els centres educatius
tenen, doncs, la missió de transmetre-la perquè
tota la població pugui emprar-la en qualsevol
situació comunicativa, fet que ha de garantir la
cohesió de tota la societat evitant així la seva
compartimentació en comunitats lingüístiques
separades. Alhora, l’escola ha de garantir que
el seu alumnat tingui també un domini ple del
castellà, oferint l’ensenyament d’aquelles for
mes d’ús menys conegudes pel seu alumnat.
També cal, respecte a les llengües estrangeres,
considerar la seva diferent presència social
per fer-ne un tractament diferenciat. Per a
un ensenyament adequat de les llengües, és
important el tractament integrat dels llenguat
ges audiovisuals amb què es construeixen les
comunicacions.
El projecte lingüístic de centre pot ser també
un instrument de reflexió sobre el perill que
comporta, per al desenvolupament de com
petències lingüístiques i per a la integració
social de les persones, la restricció del català
als espais vinculats al currículum escolar i la
seva desvinculació de les relacions interper
sonals, afectives, lúdiques, etc. En aquest
sentit, el professorat ha de ser conscient de
la necessitat del desenvolupament de les
competències comunicatives i lingüístiques
del alumnat per a l’assoliment dels objectius
bàsics de la pròpia matèria. I per tant, cal que
se senti implicat en l’elaboració i aplicació del
projecte lingüístic del centre ja que proporciona
les eines fonamentals per a la formació dels
nois i les noies.
Competències pròpies de l’àmbit de llengües
La primera competència que cal considerar,
d’acord amb la finalitat de donar les eines
perquè els nois i les noies puguin afrontar
el reptes de la societat, és la competència
plurilingüe i intercultural que, en essència,
és actuar adequadament en un món plural,
multilingüe i multicultural. Això suposa que
en l’ensenyament de les llengües, a més dels
aprenentatges específics de cada una de les
llengües, caldrà aprendre actituds i habilitats
per afrontar altres llengües, fins i tot descone
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gudes (conèixer i valorar-les, saber gestionar
el problemes de les interaccions multilingües,
respectar altres maneres de veure el món,
etc.), en resum, estar obert a l’altre.
En relació directa amb aquesta competència
més global, hi ha una segona, la competèn
cia comunicativa, que en totes les matèries
esdevé la clau i que en la lingüística articula
els aprenentatges que s’han de fer en totes
les llengües. Aquesta competència ha de ser
atesa des de totes les matèries curriculars i
activitats educatives del centre si es vol el seu
desenvolupament coherent i eficaç. Aquesta
competència es concreta en:
La competència oral, la qual facilita, a
través dels intercanvis amb els altres, adults
o no, elaborar i expressar idees, opinions i
sentiments, és a dir, la construcció del propi
pensament. Cal considerar-la en totes les seves
dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i
la producció, i la de la mediació, en gran grup
o grups més petits, atenent tant els aspectes
verbals com els no verbals i la possibilitat
d’emprar diferents mitjans o les tecnologies
de la informació i la comunicació. A més, l’ús
reflexiu de la parla és l’eina més eficaç per
al pilotatge dels aprenentatges. L’alumnat ha
d’assumir el paper d’interlocutor atent i coo
peratiu en situacions de comunicació, fet que
l’ajudarà a intervenir de forma competent en el
seu entorn i a desenvolupar-se amb expres
sivitat i fluïdesa en una societat democràtica
i participativa.
Aquesta priorització de la llengua parlada és
de gran importància quan es tracta de l’ense
nyament d’una llengua nova per a l’alumnat.
En aquesta situació, l’ús de diferents recursos
didàctics, amb variats formats i suports i en
diferents contextos (festes, representacions,
projectes i activitats curriculars) ha de ser una
de les claus per a un aprenentatge eficaç.
També té una especial rellevància en
l’aprenentatge de les llengües estrangeres,
ja que el model lingüístic aportat per l’escola
és la font bàsica de coneixement i aprenen
tatge d’aquesta llengua. Els discursos orals
utilitzats a l’aula són al mateix temps vehicle
i objecte d’aprenentatge, per la qual cosa el
currículum ha d’atendre tant el coneixement
dels elements lingüístics i comunicatius com
la capacitat d’utilitzar-los en l’aprenentatge
de diferents continguts curriculars i en les
diferents situacions comunicatives; a més,
el seu treball en aquesta etapa ha de ser
el fonament del treball dels continguts de la
competència escrita.
La competència comunicativa escrita, la
qual s’ha de potenciar en totes les seves
dimensions, receptives (lectura) i productives
(escriptura), de comunicació i creació, i cal
relacionar-la amb les interaccions orals que
afavoriran un aprenentatge cada cop més
conscient i eficaç. Els processos de lectura i
escriptura són complexos i diversos segons
quin sigui el tipus de text i el contingut que
s’hi vehicula, són processos que s’aprenen
en la lectura i escriptura de textos a qualsevol
matèria o activitat escolar. Cal motivar qui lle
geix i escriu perquè descobreixi en la llengua
escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si
mateixa i a les altres persones, i els fenòmens
del món i la ciència, i també que és una font
de descoberta i de plaer personal. En això té
molta importància la potenciació de la biblio
teca (i mediateca) i altres institucions escolars

com la ràdio o plataformes d’Internet, com a
dinamitzadores de l’aprenentatge lector i es
criptor. A més, cal aplicar-la progressivament
a textos de nivells de complexitat cada vegada
més gran i de tipologia i funcionalitat diversa,
en diferents suports (paper, digital) i formats
(text, gràfiques i imatge).
La competència comunicativa audiovisual,
la qual cal atendre en totes les seves dimen
sions, receptives, productives i crítiques, de
comunicació i creació, i cal relacionar-la amb
les interaccions orals que afavoriran un apre
nentatge cada cop més conscient i eficaç.
Els processos de recepció i creació són uns
processos complexos i diversos segons quin
sigui el tipus i format triat i el contingut que
s’hi vehicula, són processos que s’aprenen
en la seva utilització en qualsevol matèria o
activitat escolar. Cal motivar la seva utilització
per aprendre i comprendre’ls com a globalitat,
tot aplicant el seu aprenentatge a missatges
cada cop més complexos i amb funcions
més diversificades i amb formats i suports
més variats.
Finalment, la competència literària fa que
els nois i les noies puguin comprendre millor
el món que els envolta, les altres persones i a
si mateixos a través de la lectura d’obres de
qualitat i del contacte amb les construccions de
la cultura tradicional. L’accés guiat a aquestes
obres facilita el desenvolupament de l’hàbit
lector i escriptor, i fa que els nois i les noies
descobreixin el plaer per la lectura, sàpiguen
identificar estètiques i recursos, i apreciïn textos
literaris de gèneres diversos (poètic, narratiu i
teatral), i també d’altres formes estètiques de
la cultura que ens envolta (cançons, refranys,
dites, etc.). Amb tot això els nois i les noies
van interioritzant els senyals de la cultura que
els aniran precisant els criteris per ser més
rigorosos en les seves valoracions i gustos
estètics, amb la qual cosa, a més d’estimular
la seva creativitat, es desenvolupa el seu
sentit crític.
Aportacions de l’àmbit de llengües a les competències bàsiques
El paper que juga la llengua i la comunicació
en els processos d’aprenentatge i el fet que la
base del seus ensenyaments se situï en l’ús
social de la llengua, fa que els aprenentatges
lingüístics i comunicatius que es produeixen en
qualsevol matèria, amb una bona coordinació
docent, es pugui aplicar a l’aprenentatge de
les altres i, alhora, afavoreixin la competència
plurilingüe i intercultural de l’alumnat. Les
activitats de les matèries lingüístiques tenen,
evidentment, una importància remarcable en
el desenvolupament de la competència co
municativa, cal però recordar que en ser una
competència transversal a totes les matèries,
l’assoliment dels objectius bàsics dependrà
del tractament que se’n faci a totes.
Alhora, les activitats relacionades amb
aquesta competència també afavoreixen la
millora de les competències metodològiques.
Els processos de la llengua escrita en con
cret són una de les claus en la competència
del tractament de la informació i l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació
per a l’elaboració de coneixement. La lectura
i escriptura d’informacions presentades en
diferents llengües, fet facilitat amb l’ús de les
TIC, aporta una nova dimensió als processos
de tractament de la informació. La diversitat
de punts de vista i la manera de presentar
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les informacions facilita la flexibilitat mental
necessària per a un aprenentatge crític. A
més, la verbalització i les interaccions resulten
claus en el desenvolupament de la compe
tència d’aprendre a aprendre, ja que regulen
i orienten la mateixa activitat amb progressiva
autonomia.
La llengua, precisament pel paper que juga
en el desenvolupament de les competències
metodològiques, ajuda a la comprensió dels
processos de les competències centrades a
conviure i habitar el món. D’una manera molt
especial, la competència plurilingüe i intercul
tural contribueix al desenvolupament de la
competència social i ciutadana, entesa com
les habilitats i destreses per a la convivència,
el respecte i l’enteniment entre les persones.
Aprendre llengües és, abans que altra cosa,
aprendre a comunicar-se amb els altres perso
nes, a prendre contacte amb distintes realitats
i a assumir la pròpia expressió com a modalitat
fonamental d’obertura als altres.
A més de reconèixer les llengües com un
component cultural de primer ordre, la lectura,
comprensió i valoració de les obres literàries
contribueix d’una manera clau al desenvolupa
ment de la competència artística i cultural.
Estructura dels continguts
La presentació unitària del currículum es fa
per afavorir el desenvolupament de la compe
tència plurilingüe i intercultural. Així es facilita
la necessària coordinació de les propostes
de totes les llengües ensenyades a l’aula, i
la priorització de les propostes derivades del
diferent estatus que té cada llengua i el domini
de partida que en tenen les noies i els nois.
Aquest darrer aspecte ha estat clau en la
presentació dels continguts de les llengües
estrangeres: es poden produir molt variades
situacions tant en la primera com, sobretot, en
la segona llengua estrangera. El fet que pugui
ser cursada una segona llengua des del darrer
cicle de primària i que hi pugui haver d’altres
que no ho facin fins al tercer de secundària
fa que siguin tan diverses les possibilitats.
Caldrà una coordinació molt afinada perquè
el tractament diferenciat, necessari, afavoreixi
els aprenentatges de tot l’alumnat.
La coordinació dels ensenyaments de les
diferents llengües caldrà completar-la respecte
als llenguatges audiovisuals que es treballen en
les diferents matèries curriculars. L’elaboració
del projecte lingüístic i comunicatiu del centre,
en el qual hi ha de participar tot el professorat,
juga un paper clau en la definició del currículum,
tant en el de les matèries lingüístiques com en
el de les no lingüístiques.
Els continguts de les matèries lingüístiques
s’organitzen al voltant de les grans competèn
cies, citades abans, amb la finalitat d’atendre
els diferents usos socials. Per això el currículum
presenta: la dimensió comunicativa, que inclou
participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals, la comprensió de missatges
orals, escrits i audiovisuals, l’expressió de
missatges orals, escrits i audiovisuals, i els
coneixements del funcionament de la llengua
i el seu aprenentatge; la dimensió literària, i la
dimensió plurilingüe i intercultural.
La dimensió comunicativa és la base dels
aprenentatges de l’àmbit, com ho és de tots
els aprenentatges escolars, per la qual cosa
els continguts que es presenten en aquesta
dimensió no són els específics de l’àmbit
lingüístic, sinó que caldrà atendre’ls en totes
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les activitats curriculars. En aquest apartat,
apareixen els continguts referits al funciona
ment de la llengua i el seu aprenentatge, amb
la qual cosa es vol significar que per al seu
aprenentatge cal introduir-los i exercitar-los
amb la funció exclusiva de millorar la comu
nicació, defugint el tractament gramaticalista
de l’ensenyament de les llengües.
La dimensió literària planteja els continguts
específics de la matèria, de manera que el
tractament dels continguts de la dimensió co
municativa s’ha de focalitzar per a l’assoliment
dels objectius d’aquesta dimensió. En aquest
apartat, cal posar atenció especial a la cultura
tradicional i les obres de referència de la nostra
cultura escrita, la nacional i la universal, que
han de configurar la base cultural del nostre
alumnat. Cal recordar que, malgrat que el nucli
el representen els processos de recepció, la
presència d’activitats d’escriptura és un bon
instrument per a l’educació literària.
Finalment la dimensió plurilingüe i intercul
tural planteja continguts relacionats amb els
usos socials en contextos multilingües. Cert
que aquesta dimensió s’ha de tenir en compte
en totes les accions docents, però en aquest
àmbit cal fer una aproximació més reflexiva
i organitzada per atendre totes les habilitats
necessàries per a la comunicació en contex
tos plurals. Donada la peculiaritat d’aquests
continguts plurilingües, es presenten unitàri
ament en un únic bloc al final de cada curs i
precedint als criteris d’avaluació. És funció de
l’equip docent que, en el Projecte lingüístic de
centre, s’articulin els ensenyaments d’aquest
àmbit en els de les diferents llengües, matèries
curriculars i activitats escolars.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
Cada cop és més gran l’acord segons el qual
les llengües, totes les llengües i en totes les
seves dimensions, s’aprenen en l’ús social i que
les necessitats pragmàtiques de comunicació
són les que van orientant i afavorint l’assenta
ment del codi. Per contra, s’ha demostrat a
bastament que no en garanteix l’aprenentatge
ni l’ensenyament directe i explícit de les formes
i normes, ni fer-ho component per component,
com proposaven els enfocaments gramaticals,
ni aïllar cada llengua que s’aprèn.
Per tant, per ensenyar adequadament
les llengües i la comunicació cal dissenyar
situacions d’aprenentatge globals en què l’ús
motivat i reflexiu de les estratègies lingüísti
ques i comunicatives porti a la solució dels
problemes que s’hi plantegen. Atesa la realitat
social, lingüística i cultural de la nostra societat,
cal un ensenyament integrat de les llengües,
que coordini els continguts que s’aprenen i
les metodologies en les diferents situacions
d’aula, a fi que les noies i els nois avancin cap
a l’assoliment d’una competència plurilingüe
i intercultural.
Un aspecte que no es pot oblidar és que
una part important de l’èxit dels programes
d’immersió lingüística es relaciona amb la ma
nera de tractar la llengua familiar de l’alumnat.
Per això, cal tenir en compte la llengua de
l’alumnat, en especial la de l’alumnat immi
grat, tant a nivell simbòlic com en la pràctica
educativa, cosa que, a més, afavorirà que el
català esdevingui la llengua comuna i eina de
cohesió social.
L’adquisició de la llengua catalana caldrà
atendre-la en la diversitat que planteja l’alumnat

i no es pot perdre de vista que, com a nova
llengua, és un procés llarg. Per afavorir-lo,
les propostes derivades de l’ensenyament
comunicatiu i de l’ensenyament integrat de
les llengües i els continguts curriculars són
d’una importància clau. Per aconseguir-ho, cal
mesures organitzatives que facilitin treballar els
continguts escolars de manera més transversal
i menys parcel·lada, que contemplin l’hetero
geneïtat real de les aules.
Cal atendre la diversitat de l’aula amb la
negociació permanent del que es fa i es
diu a l’aula. L’activitat dialògica, la conversa
entre les noies i els nois, i entre l’alumnat i el
professorat ha d’impregnar totes les activitats
d’ensenyament i aprenentatge. Això comporta
una manera diferent d’actuar a l’aula i una or
ganització diferent de l’alumnat. Cal potenciar
espais de comunicació suficientment variats
per a fer possible la seva adequació a tots
els estils i característiques d’aprenentatge,
una escola per a tothom, que afavoreixi que
cada alumne i alumna arribi a ser cada vegada
més autònom en el seu aprenentatge i, alhora,
aprengui a treballar cooperativament.
Es tracta d’ensenyar les llengües i la co
municació amb un enfocament comunicatiu,
que se centra en la construcció social dels
significats, la qual cosa vol dir que, per donar
sentit a tots els aprenentatges del currículum,
cal organitzar el centre educatiu com un espai
comunicatiu amb institucions escolars com la
biblioteca o mediateca del centre, la revista de
l’escola, la ràdio escolar i entorns virtuals que
facilitin l’intercanvi dintre de l’escola i l’obertura
del centre al seu entorn.
Pel que fa als recursos de les TIC intregrats
a l’àmbit de llengües, s’utilitzen per organitzar,
aplicar i presentar la informació en diferents
formats, per llegir i escriure de forma individual
i col·lectiva, per comunicar-se i publicar la
informació per a una audiència determinada,
facilitant la quantitat i qualitat dels documents
produïts i fent que el procés de lectura i es
criptura esdevingui més col·laboratiu, interactiu
i social.
Les tècniques del processador de text servi
ran per organitzar el text, per gestionar-lo, per
modificar-lo, corregir els errors i millorar-lo. El
correctors canvien el procés de revisió. Equi
vocar-se forma part del procés d’aprenentatge.
Les presentacions multimèdia donen suport a
l’expressió oral.
Cal tenir en compte que sorgeixen noves
escriptures -no-lineals (hipertext), interactives i
en format multimèdia-, amb signes ideogràfics
i amb ajudes per activar els coneixements i per
a la generació de textos. Tot això requereix
diferents tipus de processos de comprensió i di
ferents estratègies per al seu aprenentatge.
En la cerca d’informació es treballa amb
mitjans tecnològics per tal d’arribar a enten
dre, registrar, valorar, seleccionar, sintetitzar i
comunicar la informació, situant el procés d’en
senyament i aprenentatge dins d’un context
real i dinàmic, introduint elements motivadors
i diversificant les possibilitats didàctiques en
la forma de treballar els continguts.
Un darrer principi, relacionat amb els enfo
caments didàctics que s’acaben de descriure,
és l’educació en els valors i actituds respecte
de la llengua. En primer lloc, perquè introduir
l’obertura i sensibilitat envers la diversitat lin
güística i cultural, present a l’aula o a l’entorn
o bé aportant experiències externes, és una
de les claus perquè es produeixi la necessà
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ria flexibilitat de pensament, i perquè tothom
respecti i s’interessi pels altres. En segon lloc,
perquè cal que l’alumnat sigui conscient del
perill que la llengua i els diferents llenguatges
es puguin convertir en vehicles de transmissió
de valors negatius d’etnofòbia, de sexisme o
d’intolerància. A l’escola cal fer una aposta
seriosa per la lluita contra l’etnocentrisme i
totes les varietats d’intolerància.
Pel que fa a l’avaluació, cal abandonar la visió
de l’avaluació exclusivament sancionadora dels
resultats de l’alumnat, i passar a concebre-la
fonamentalment com a activitat comunicativa
que regula (i autoregula) els processos d’apre
nentatge i ús de la llengua, a fi de potenciar el
desenvolupament de la competència plurilingüe
i l’assoliment de l’autonomia de l’aprenentat
ge. En aquesta visió, l’avaluació forma part
indestriable de l’estructura de les tasques de
l’ensenyament i aprenentatge de llengües.
Cal preveure els dispositius d’avaluació com
a activitat conjunta (interactiva) amb l’alumnat,
com a reflexió sobre els processos i sobre
els resultats de l’aprenentatge lingüístic, tot
precisant les pautes i els criteris per regular
el procés, per a valorar els esculls que es
presenten, i per a introduir-hi millores, a més
de la necessària valoració del resultat final.
L’ús dels diferents tipus d’avaluació (autoava
luació, heteroavaluació, coavaluació, individual,
col·lectiva) i instruments (pautes d’avaluació,
qüestionaris, portfolis, dossiers) asseguraran
l’eficàcia educativa.
Per a aconseguir totes les virtualitats
d’aquesta avaluació, cal que l’alumnat sigui
conscient de tot el procés seguit, que sigui
capaç d’usar funcionalment la reflexió sobre
la llengua, revisant i reformulant les seves
produccions, i que aprengui a transferir el que
ha après en altres situacions. Amb aquesta
activitat cognitiva i metacognitiva el profes
sorat, com a mediador i assessor, o un grup
d’alumnes mitjançant el treball cooperatiu,
poden donar a cada noia i noi el protagonis
me i la responsabilitat del seu aprenentatge
ajudant-lo a valorar el propi treball i a decidir
com millorar-lo.
Atès, a més, que l’objectiu de l’ensenyament
de la llengua és aconseguir que els nois i les
noies esdevinguin persones plurilingües, cal
canviar l’avaluació que podia tenir sentit en
un marc monolingüe; cal partir de la idea que
hi ha diferents graus de domini d’una llengua,
i que cal tenir altres capacitats, com el canvi
de llengües, desconegudes en una persona
monolingüe. En aquesta avaluació és molt
important que l’alumnat sigui conscient de la
seva situació plurilingüe i del fet que aquesta
pot canviar.
Finalment, tot el procés d’avaluació, i encara
més si es pensa en els passos finals del procés
de l’ensenyament obligatori i la certificació, és
una tasca col·laborativa i una responsabilitat de
tot l’equip de professorat. La gestió d’aquests
procediments, decisions i implementacions,
l’ha d’abordar conjuntament tot l’equip docent,
el qual haurà de decidir les mesures que caldrà
organitzar, també en conjunt, per a facilitar la
millora de l’aprenentatge del seu alumnat.
Objectius
Les matèries de Llengua catalana i literatura,
Llengua castellana i literatura i Llengües es
trangeres de l’educació secundària obligatòria
tenen com a objectiu el desenvolupament de
les capacitats següents:
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1. Valorar la llengua i la comunicació com a
mitjà per a la comprensió del món dels altres
i d’un mateix, per a participar en la societat
plural i diversa del segle XXI, per a l’enteniment i
mediació entre persones de procedències, llen
gües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus
de discriminació i estereotips lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa
oral, escrita i audiovisual en les llengües de
l’escola per comunicar-se amb els altres, per
aprendre (en la cerca i elaboració d’informació,
i en la transformació dels coneixements), per
expressar les opinions i concepcions personals,
apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i
satisfer les necessitats individuals i socials.
3. Aconseguir la competència en la llengua
catalana com a vehicle de comunicació parlada
o escrita, per a la construcció dels coneixe
ments, per al desenvolupament personal i
l’expressió, i per a la seva participació en les
creacions culturals.
4. Aconseguir la competència en llengua
castellana de manera que sigui possible
que, al final de l’educació obligatòria, s’utilitzi
normalment i correctament les dues llengües
oficials.
5. Aconseguir la competència en llengües
estrangeres com a eina d’aprenentatge de
continguts diversos, com a font de plaer i de
creixement personal, i com a porta oberta a
altres persones i cultures.
6. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els
mitjans de comunicació social i les tecnologies
de la informació i comunicació per obtenir,
interpretar, elaborar i presentar en diferents
formats informacions, opinions i sentiments
diversos i per participar en la vida social.
7. Interaccionar, expressar-se i comprendre
oralment, per escrit o audiovisualment, de
manera coherent i adequada als contextos
acadèmic, social i cultural, adoptant una actitud
respectuosa i de cooperació.
8. Escoltar i comprendre informació general
i específica, i expressar-se i interactuar en
llengua estrangera en situacions habituals de
comunicació adoptant una actitud adequada,
participativa, oberta i respectuosa i amb un
cert nivell d’autonomia.
9. Comprendre discursos orals i escrits en
els diversos contextos de l’activitat acadèmica,
social i cultural tot valorant la lectura com a
font de plaer, d’enriquiment personal i de co
neixement d’un mateix i del món, i consolidar
hàbits lectors.
10. Comprendre i crear textos literaris
utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius
de la tradició literària i els recursos estilístics,
tot valorant el coneixement del patrimoni literari
com una manera de simbolitzar l’experiència
individual i col·lectiva.
11. Aplicar de manera reflexiva els conei
xements sobre el funcionament de la llengua
i les normes d’ús lingüístic per comprendre i
produir missatges orals i escrits amb adequa
ció, coherència, cohesió i correcció, i transferir
aquests coneixements a les altres llengües
que s’aprenen a partir de la reflexió sobre els
propis processos d’aprenentatge.
12. Conèixer la realitat plurilingüe de Cat
alunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les
varietats de la llengua i la diversitat lingüística
del món com una riquesa cultural.
13. Manifestar una actitud receptiva, inte
ressada i de confiança en la pròpia capacitat

d’aprenentatge i d’us de les llengües i participar
activament en el control i avaluació del propi
aprenentatge i el dels altres.
Primer curs
Continguts
Llengua i literatura (catalana i castellana)
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en les interaccions orals, es
crites i audiovisuals que tenen com a eix la
construcció de la relació social a l’interior de
l’aula i del centre.
Participació en activitats de relació social i
comunicació amb altres comunitats escolars,
amb l’entorn immediat al centre i amb la
societat en general (publicació i difusió de les
activitats escolars).
Conversació per comprendre i per escriure
textos i per reflexionar sobre els processos de
comunicació en tota mena de situacions.
Participació en interaccions per mitjà del
correu electrònic i entorns virtuals de comu
nicació.
Participació activa en situacions de comu
nicació característiques de les activitats de les
diferents matèries curriculars, especialment
per a l’organització i gestió de les tasques
d’aprenentatge, en la recerca i aportació
d’informacions, en la petició d’aclariments
davant d’una instrucció, en la col·laboració
del treball en grup i en el recull final de les
activitats realitzades.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels coneixements i de
les idees, i per a la regulació dels processos
de comprensió i expressió propis de tot procés
d’aprenentatge i tant en activitats individuals
com en les del treball cooperatiu.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels sentiments propis i
aliens, i per a la regulació de la conducta.
Valoració de les normes de cortesia i els
marcadors lingüístics de relacions socials,
com l’ús i selecció de formes de tractament,
convencions en el torn de paraula i estratègies
d’interacció.
Ús de les diferents estratègies comunicatives
que ajuden a l’inici, manteniment i finalització
de les interaccions.
Actitud de cooperació i respecte crític envers
les diferències d’opinió en les situacions de
treball compartit.
Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió i interpretació de les informa
cions més rellevants de textos orals, escrits i
audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans
de comunicació pròxims als interessos de
l’alumnat, amb atenció als narratius, descriptius
i conversacionals.
Comprensió de textos orals, escrits i audi
ovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat,
amb atenció a les característiques específiques
dels narratius, descriptius i expositius de les
diferents matèries curriculars.
Anàlisi pautada dels diferents codis informa
tius que es troben en un missatge audiovisual:
paraula, text, elements icònics, so.
Identificació de l’estructura comunicativa
dels missatges: les intencions de l’emissor i
l’ordre i jerarquia de les idees expressades.
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Cerca d’informació i hàbits de consulta per
comprendre i ampliar el contingut dels missat
ges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i
amb recurs a fonts diverses: 1) escrites: llibres,
enciclopèdies, revistes, diaris; 2) cercadors a
Internet, enciclopèdies i diaris virtuals; 3) fonts
audiovisuals de comunicació.
Ús d’estratègies de recollida d’informació
oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i
valorar les diferents informacions.
Contrastació dels continguts de textos
analitzats amb els coneixements propis, abans
i després de la lectura.
Cerca del significat del lèxic desconegut a
partir del context, analitzant la forma de les
paraules o usant diccionaris, amb la contex
tualització de les accepcions.
Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Producció de textos orals, escrits i audiovisu
als amb intencions comunicatives diverses i de
diferents contextos d’espai i temps: narratius
descriptius.
Composició de textos orals, escrits (en
suport paper o digital) i audiovisuals propis de
l’àmbit acadèmic, especialment resums, expo
sicions senzilles i conclusions sobre les tasques
i aprenentatges fets amb atenció especial als
narratius, descriptius i expositius.
Ús de la comunicació no verbal en la pro
ducció dels discursos orals i presentacions
audiovisuals.
Lectura en veu alta amb dicció, entonació
i ritme adequats a la situació comunicativa i
la seva funció, amb la possibilitat d’usar els
recursos de les TIC (enregistrament de veu) i
els mitjans de comunicació (ràdio).
Lectura en veu alta amb dicció, entonació
i ritme correctes (interpretant els signes de
puntuació de forma apropiada), tot incidint
en el posicionament del lector respecte del
text llegit.
Planificació per aconseguir coherència en
les relacions internes i externes dels continguts
de textos orals, escrits i audiovisuals: cerca de
documentació, pluja d’idees, i la seva selecció
i ordenació.
Elaboració d’un còmic.
Utilització dirigida de la biblioteca - me
diateca del centre així com dels recursos
de les TIC com a font d’informació per a la
realització dels treballs escrits propis de cada
matèria curricular.
Ús de la conversa i de tècniques d’explora
ció, discussió i elaboració d’idees mitjançant
l’ús d’esquemes que estructurin visualment
les idees.
Textualització i revisió per aconseguir cohe
rència dels continguts de textos orals, escrits
i audiovisuals.
Adequació dels textos als registres col·loquial
o formal i acadèmic, segons ho requereixi la
situació comunicativa del missatge.
Ús dels elements lingüístics i discursius
essencials per a la cohesió interna de les idees
dins dels textos orals, escrits o audiovisuals:
connectors textuals bàsics, concordança dins
del sintagma nominal i dins del sintagma verbal
amb el temps i persona.
Ús de la puntuació del text escrit en relació
amb l’organització oracional i amb la forma del
text (els paràgrafs i la distribució i ordenació
de les idees expressades).
Ús dels elements icònics específics de
cada matèria curricular en la producció dels
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discursos orals, escrits i de les presentacions
audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic.
Estructuració del text en relació amb els
aspectes formals i seguiment de les normes
bàsiques de presentació dels treballs escrits.
Ús de tècniques de tractament textual amb
les TIC: processadors de text, diccionaris
electrònics, correctors.
Interès per la bona presentació dels textos
orals, amb respecte a les normes gramaticals,
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements
icònics utilitzats.
Interès per la bona presentació dels textos
escrits i audiovisuals, tant en suport paper com
digital, amb respecte a les normes gramaticals,
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements
icònics utilitzats.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació de les diferències rellevants entre
el discurs oral i escrit.
Identificació del registre col·loquial, reco
neixement de la interacció emissor-receptor i
el paper que juga el llenguatge no verbal en
la conversa.
Identificació i coneixement de les caracte
rístiques dels discursos descriptius, narratius
i de la conversa.
Identificació i ús d’alguns connectors al servei
de la cohesió del text, especialment els connec
tors d’enllaç, els connectors temporals i de lloc, i
d’alguns mecanismes de referència interna, com
la coherència verbal i nominal al llarg del text i els
procediments de manteniment del referent.
Identificació dels camps lexicosemàntics
que apareixen en els missatges i augment del
coneixement i domini del lèxic nou, dels me
canismes de formació de paraules (derivació,
composició) i de frases fetes i refranys.
Reconeixement del paràgraf com a unitat
de sentit i de la puntuació com a mecanisme
organitzador del text escrit.
Deducció de lleis ortogràfiques a partir de
l’observació de les regularitats. Aprendre a
utilitzar correctament formes menys regulars o
irregulars de més freqüència en els textos.
Reconeixement que cada llengua té un
funcionament propi i que no sempre hi ha
paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en
semàntica ni en morfologia.
Desenvolupament d’estratègies de correc
ció lingüística i revisió gramatical dels textos
mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris,
eines informàtiques de revisió de textos,
compendis gramaticals i reculls de normes
ortogràfiques.
Acceptació de l’error com a part del
procés d’aprenentatge i actitud positiva de
superació.
Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocor
recció del procés de realització i els resultats
de les produccions orals i escrites.
Conscienciació de l’autodiagnòstic de les
fortaleses i dificultats del progrés en l’apre
nentatge lingüístic i comunicatiu.
Organització i valoració del treball individual
per progressar en l’aprenentatge de manera
autònoma i per a la millora personal i del treball
en equip per a la construcció col·lectiva del
coneixement.
Continguts comuns amb altres matèries
Interacció, comprensió i expressió de mis
satges orals, escrits i audiovisuals vinculats a
continguts d’altres matèries curriculars.

Dimensió estètica i literària
Lectura autònoma o guiada d’obres de
literatura juvenil i de literatura tradicional i po
pular adequades a l’edat seguint un itinerari
literari que parteixi dels coneixements previs
del lector.
Coneixement d’autors i d’obres contem
porànies o clàssiques, adequades a l’edat, a
partir de les lectures comentades d’obres o
fragments, de visionats de materials audiovi
suals, recitat de poesies, representacions o
audicions de poemes musicats.
Ús d’estratègies i tècniques que ajudin
a analitzar i interpretar el text literari abans,
durant i després de la lectura.
Diferenciació dels grans gèneres literaris i
reconeixement de les seves característiques
principals a partir de les lectures.
Lectura comentada i expressiva de relats
breus i rondalles, incloent-hi mites i llegendes
de diferents cultures, tot reconeixent els ele
ments bàsics del relat literari i la seva funció.
Lectura comentada i recitat de poemes,
tot reconeixent els elements bàsics del ritme,
la versificació i les figures semàntiques més
habituals.
Lectura comentada i dramatitzada d’obres
de teatre o fragments, tot reconeixent els as
pectes formals del text teatral i els elements
principals de la posada en escena.
Creació de textos literaris amb tècniques de
foment de la creativitat i de simulació, versionat
o elaboració a partir de la reflexió i l’anàlisi de
textos models, utilitzant alguns aprenentatges
adquirits a les lectures.
Utilització dirigida de la biblioteca del centre,
de les biblioteques virtuals i webs per al foment
i orientació de la lectura.
Desenvolupament progressiu de l’autonomia
lectora i de la consideració de la lectura com a
font de coneixement del món i d’un mateix.
Lectura, anàlisi i ús d’altres llenguatges
estètics: el còmic.
Llengües estrangeres
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en converses pautades i contro
lades, en parella i en grup, dins de l’aula o en
l’entorn escolar, i en simulacions relacionades
amb experiències i interessos personals, amb
pronunciació i entonació adequades amb
diverses finalitats comunicatives.
Participació en converses pautades i con
trolades en l’entorn escolar relacionades amb
continguts d’altres àrees de coneixement,
formulant preguntes i respostes adequades
a les necessitats de les activitats i amb l’ús
d’estratègies de comunicació per resoldre les
dificultats durant la interacció.
Comunicació a través de correspondència
amb persones que parlen la llengua estrangera
a través de correu postal, correu electrònic i
entorns virtuals de comunicació.
Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió de preguntes i diàlegs breus
relacionats amb les activitats habituals dels àm
bits personal i de l’aula o l’entorn educatiu.
Anticipació del contingut general d’allò que
s’escolta amb suport d’elements verbals (to de
veu) i no verbals (icònics i gestuals).
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Comprensió d’instruccions bàsiques per la
correcta resolució de tasques.
Comprensió i interpretació de missatges
senzills, tot utilitzant estratègies bàsiques com
ara, identificació de paraules clau, ús del con
text verbal i no verbal, i ús dels coneixements
previs sobre la situació.
Obtenció d’informació específica en textos
orals i audiovisuals sobre assumptes quotidians
i predictibles, presentats en formats i suports
de tipologia diversa.
Comprensió general i identificació del tema i
inferència de significats d’un text oral, escrit o
audiovisual: pel context visual, pels coneixements
previs del tema, i per la comparació de paraules
o frases similars en les llengües que coneixen
sobre diversos temes adequats a la seva edat i
relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.
Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Formulació de preguntes sobre accions i
fets habituals a l’aula.
Utilització de respostes adequades a les
informacions requerides en les activitats
d’aula.
Producció de textos orals curts, amb es
tructura lògica i amb pronunciació adequada
a partir d’un model treballat prèviament a
l’aula.
Compleció i transformació de textos senzills
en suport paper i digital.
Elaboració guiada de textos curts coherents,
i amb correcció ortogràfica i puntuació adequa
da, amb diverses intencions comunicatives.
Elaboració de notes i escrits breus per
la comunicació personal en suport paper i
digital.
Producció de textos, en suport paper i digital,
que mostrin cura en la presentació.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Ús del coneixement lingüístic de la llengua
pròpia, i d’altres, per facilitar el nou apre
nentatge.
Inferència de regles de funcionament de
la llengua estrangera a partir de l’observació
d’algunes regularitats.
Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics
i habituals en la comunicació oral i escrita.
Reflexió guiada sobre l’ús i el significat
d’elements lingüístics adequats a les diferents
funcions i intencions comunicatives.
Sensibilització envers la pronúncia dels
fonemes que presenten una especial dificultat
en les llengües estrangeres.
Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge
per recordar, organitzar i revisar continguts
lingüístics (lèxic, funcions i conceptes) situats
en contextos comunicatius.
Identificació d’estratègies per a la compren
sió i interpretació de missatges i documents:
identificació de paraules clau, del context
verbal i no verbal, i coneixements previs sobre
la situació.
Reconeixement i acceptació de les oportu
nitats que ofereixen els materials de consulta,
els mitjans audiovisuals i les tecnologies
de la informació i de la comunicació per a
l’aprenentatge de continguts lingüístics i per
a l’adquisició de competències lingüístiques
comunicatives en llengua estrangera.
Reconeixement i acceptació de l’error com
a part del procés d’aprenentatge i actitud
positiva de superació.
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Reflexió sobre maneres d’organitzar el treball
personal de manera efectiva per a progressar
en l’aprenentatge autònom.
Interès per aprofitar les oportunitats d’apre
nentatge creades en el context de l’aula i fora
de l’aula.
Valoració del treball individual per a la millora
personal i del treball en equip per a la cons
trucció col·lectiva del coneixement.
Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge
de llengües i valoració (fortaleses i dificultats)
del propi progrés.

pecialment amb les de l’entorn més pròxim,
i plantejar possibles solucions verbals i no
verbals per facilitar la comunicació.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb les diferències. Ús de fórmules
de cortesia en els intercanvis socials.
Actitud crítica davant dels missatges que
suposin qualsevol tipus de discriminació i
voluntat de superar els prejudicis.

Dimensió estètica i literària
Interès per conèixer i per la lectura i audició
de produccions tradicionals orals i escrites de
la llengua estrangera (rimes, cançons, contes,
llegendes).
Lectura, comprensió i gaudi de textos literaris
adaptats a la capacitat lectora i els interessos
i gustos de l’alumnat.

Participar activament i reflexivament en
interaccions orals, escrites i audiovisuals per
a l’ aprenentatge i per a les relacions socials,
dintre i fora de l’aula i amb l’ús dels recursos
de les TIC.
Comprendre textos (orals, escrits i audiovi
suals) de la vida acadèmica i altres situacions
comunicatives, dels mitjans de comunicació
i literaris pròxims als interessos de l’alumnat
(propòsit, idea general), amb especial atenció
als narratius, i descriptius.
Comprendre i sintetitzar seqüències audiovi
suals, procedents dels mitjans de comunicació,
relacionades amb les tipologies narrativa,
descriptiva.
Usar tècniques de síntesi, en suport paper
o digital, per tal de comprendre textos orals i
escrits: subratllat, esquemes i resum.
Produir textos (orals, escrits i en diferents su
ports) narratius, descriptius i conversacionals,
usant procediments de planificació, elements
lingüístics per a la cohesió interna de les idees,
registre adequat i revisió.
Aplicar diferents procediments i formats
per enriquir els textos orals, escrits o audi
ovisuals.
Mostrar interès per la millora de l’expressió
oral, escrita i audiovisual pròpia i aliena i res
pectar les opinions d’altri.
Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra
completa adequada a l’edat; reconèixer-ne el
gènere i l’estructura global; valorar de manera
general l’ús del llenguatge; i relacionar el con
tingut amb la pròpia experiència.
Escriure textos, en suport paper o digital,
prenent com a model un text literari treballat
a l’aula o realitzar-ne alguna transformació
senzilla.
Reconèixer i valorar la diversitat lingüística,
amb especial atenció a la situació lingüística
que es produeix al centre i en l’entorn proper
de l’alumnat.
Participar activament i reflexivament en l’ava
luació (autorregulació, coavaluació) del propi
aprenentatge i el dels altres amb una actitud
activa i de confiança en la pròpia capacitat
d’aprenentatge i ús de les llengües.

Dimensió plurilingüe i intercultural
Llengua i literatura (catalana i castellana) i
Llengües estrangeres
Conscienciació que les llengües són ele
ments que defineixen la identitat personal
i col·lectiva i una eina potenciadora de la
comunicació i l’aprenentatge.
Conscienciació de pertànyer a una comunitat
lingüística, social i cultural.
Interès per conèixer les varietats de la
llengua catalana en els diferents territoris on
es parla.
Coneixement de la família lingüística de la
llengua de l’escola: llengües romàniques.
Convenciment que el coneixement d’una
o dues llengües romàniques proporciona un
bagatge que facilita l’accés a altres llengües
de la mateixa família, especialment en llengua
escrita.
Valoració de l’adquisició de la competència
comunicativa en més d’una llengua, i interès
per efectuar intercanvis comunicatius amb
parlants d’altres llengües com a font d’enri
quiment personal.
Disposició per utilitzar els coneixements
de llengües, segons el domini diferent, en
contextos reals i funcions diverses: intercanvis
amb persones o en recerques d’informació en
qualsevol dels formats possibles (audiovisual,
Internet, material de consulta).
Comparació i identificació de les semblances
i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia
de diferents llengües conegudes a partir de
de temes propers als interessos de l’alumnat,
mitjançant eines i suports adequats.
Conscienciació que no hi ha cap llengua
que sigui inherentment superior o inferior -in
dependentment dels parlants de cada una- i
que totes estan adaptades a les necessitats
de les persones que les parlen.
Coneixement i respecte per a les persones
que parlen una llengua o varietat lingüística
diferent a la que es parla a la comunitat
lingüística pròpia, i així mateix que tenen una
cultura diferenciada, especialment les de
l’entorn més pròxim, començant per la classe,
escola, poble o barri.
Conscienciació de les pròpies actituds
davant les diferències de llengües i cultures,
i valoració de les variacions lingüístiques i
culturals.
Percepció de les dificultats de comunicació
amb persones que parlen altres llengües, es

Criteris d’avaluació
Llengua i literatura (catalana i castellana)

Llengües estrangeres
Participar en interaccions orals sobre
temes coneguts o treballats prèviament,
utilitzant les estratègies adequades per
facilitar la continuïtat de la comunicació i
produir un discurs entenedor i adequat a la
intenció comunicativa.
Comprendre la idea general i les informaci
ons específiques més rellevants de documents
orals senzills, emesos cara a cara, o procedents
de mitjans audiovisuals, si es parla lentament
i amb claredat.
Reconèixer la idea principal i extreure
informació específica i global de documents
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escrits senzills, en suport paper i i digital, sobre
continguts de diverses àrees de coneixement
i adequats a l’edat.
Produir textos breus, orals i escrits, co
herents, i amb bona dicció o amb correcció
ortogràfica i puntuació adequada, a partir de
models.
Observar algunes regularitats de la llengua
estrangera i induir-ne les regles de funcio
nament.
Utilitzar de forma guiada els recursos de
les TIC per a la cerca, organització, intercanvi
i presentació d’informació.
Utilitzar estratègies per progressar en l’apre
nentatge de manera autònoma.
Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i
de descoberta envers la llengua, la cultura i les
formes de vida diferents a les pròpies.
Mostrar predisposició per al treball col·
laboratiu.
Segon curs
Continguts
Llengua i literatura (catalana i castellana)
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en les interaccions orals, es
crites i audiovisuals que tenen com a eix la
construcció de la relació social a l’interior de
l’aula i del centre.
Participació en activitats de relació social i
comunicació amb altres comunitats escolars,
amb l’entorn immediat al centre i amb la
societat en general (publicació i difusió de les
activitats escolars).
Conversar per comprendre i per escriure
textos i per reflexionar sobre els processos de
comunicació en tota mena de situacions.
Participació en interaccions per mitjà del
correu electrònic i entorns virtuals de comu
nicació.
Participació en les interaccions orals, escrites
i audiovisuals característiques de les situacions
acadèmiques, especialment per sol·licitar ajut i
per a les gestions de les tasques escolars i les
interaccions pròpies dels intercanvis d’opinió i de
l’exposició de les conclusions i dels aprenentat
ges de les diferents matèries curriculars.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels coneixements i de
les idees, per a la regulació dels processos de
comprensió i expressió propis de tot procés
d’aprenentatge, tant en activitats individuals
com en les de treball cooperatiu.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels sentiments propis i
aliens, i per a la regulació de la conducta.
Valoració de les normes de cortesia i els
marcadors lingüístics de relacions socials
com l’ús i selecció de formes de tractament,
convencions en el torn de paraula i estratègies
d’interacció.
Ús apropiat de fórmules lingüístiques i de
comportament social associades a situacions
concretes de comunicació: cortesia, acord,
discrepància.
Ús de les diferents estratègies comunicatives
que ajuden a l’inici, manteniment i finalització
de les interaccions.
Actitud de cooperació i respecte crític envers
les diferències d’opinió en les situacions de
treball compartit.

Full de disposicions i actes administratius

Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió i interpretació de les informa
cions més rellevants de textos orals, escrits i
audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans
de comunicació pròxims als interessos de
l’alumnat, amb atenció als expositius de fets,
explicatius d’idees i conceptes, instructius i
argumentatius.
Comprensió de textos orals, escrits i audio
visuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb
atenció a les característiques específiques dels
narratius, descriptius, expositius, instructius i
argumentatius de les diferents matèries curri
culars i amb atenció a l’obtenció d’informació
de diferents mitjans.
Anàlisi pautada i interpretació dels dife
rents codis informatius que es troben en un
missatge audiovisual: paraula, text, elements
icònics, so.
Identificació de l’estructura comunicativa
dels missatges: les intencions de l’emissor i
l’ordre i jerarquia de les idees expressades.
Cerca d’informació i hàbits de consulta
per comprendre i ampliar el contingut dels
missatges, utilitzant estratègies prèvies a la
cerca i amb recurs a fonts diverses: 1) escri
tes: cerca bibliogràfica i documental en llibres,
enciclopèdies, revistes, diaris; 2) operadors
lògics en el cercador d’Internet; 3) fonts au
diovisuals, recursos digitals i entorns virtuals
de comunicació.
Ús d’estratègies de recollida d’informació
oral, aprendre a escoltar, saber seleccionar i
valorar les diferents informacions.
Ús de tècniques d’anàlisi del contingut
de textos orals i escrits (en paper o digital):
identificació de les idees principals i secundà
ries, elaboració d’esquemes que estructurin
visualment les idees, resum.
Contrastació dels continguts de textos
analitzats amb els coneixements propis, abans
i després de la lectura.
Cerca del significat del lèxic desconegut
a partir del context, analitzant la forma de
les paraules o usant diccionaris (en paper
o virtuals), amb la contextualització de les
accepcions.
Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Producció de textos orals, escrits i audiovi
suals amb intencions comunicatives diverses i
de diferents contextos d’espai i temps: expo
sitius de fets, explicatius d’idees i conceptes,
instructius i argumentatius.
Composició de textos orals, escrits (en
suport paper o digital) i audiovisuals propis de
l’àmbit acadèmic, especialment: descriptius,
expositius de fets, explicatius d’idees i con
ceptes, instructius i argumentatius.
Elaboració de textos escrits que tinguin com
a funció la millor presentació oral dels aspectes
treballats en les diferents matèries curriculars o
en altres situacions comunicatives formals.
Ús de la comunicació no verbal en la pro
ducció dels discursos orals i presentacions
audiovisuals.
Lectura en veu alta amb dicció, entonació
i ritme adequats a la situació comunicativa i
la seva funció, amb la possibilitat d’usar els
recursos de les TIC (enregistrament de veu) i
els mitjans de comunicació (ràdio).
Lectura en veu alta amb dicció, entonació
i ritme correctes (interpretant els signes de
puntuació de forma apropiada), tot incidint

en el posicionament del lector respecte del
text llegit.
Procediment de planificació per aconseguir
coherència en les relacions internes i externes
dels continguts de textos orals, escrits i audio
visuals: documentació, pluja d’idees, i la seva
selecció i ordenació.
Utilització dirigida de la biblioteca - medi
ateca del centre així dels recursos de les TIC
com a font d’informació per a la realització
dels treballs escrits propis de cada matèria
curricular.
Utilització d’esquemes senzills en l’estruc
turació dels textos orals, escrits i audiovisuals
que ajudin a l’estructuració de les idees.
Procediment de textualització i revisió per
aconseguir coherència dels continguts de
textos orals, escrits i audiovisuals.
Adequació dels textos al registre formal i
acadèmic, tot defugint els usos col·loquials
quan la situació comunicativa del missatge
ho requereixi.
Ús dels elements lingüístics i discursius
essencials per a la cohesió interna de les idees
dins dels textos orals, escrits o audiovisuals:
connectors textuals bàsics, concordança dins
del sintagma nominal i dins del sintagma verbal
amb el temps i persona.
Ús de la puntuació del text escrit en relació
amb l’organització oracional i amb la forma del
text (els paràgrafs i la distribució i ordenació
de les idees expressades).
Ús dels elements icònics específics de
cada matèria curricular en la producció dels
discursos orals, escrits i de les presentaci
ons en format multimèdia pròpies de l’àmbit
acadèmic.
Estructuració del text en relació amb els
aspectes formals i seguiment de les normes
bàsiques de presentació dels treballs escrits.
Ús de tècniques de tractament textual
amb les TIC: processadors de text, progra
mes de presentació, diccionaris electrònics,
correctors.
Interès per la bona presentació dels textos
orals, amb respecte a les normes gramaticals,
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements
icònics utilitzats.
Interès per la bona presentació dels textos
escrits i audiovisuals, tant en suport paper com
digital, amb respecte a les normes gramaticals,
ortogràfiques. tipogràfiques i dels elements
icònics utilitzats.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Observació de les diferències rellevants entre
el discurs oral i escrit.
Identificació del registre estàndard en
l’oralitat i de les formes d’expressió de la
cortesia.
Identificació i coneixement de les caracte
rístiques dels discursos expositius, instructius
i argumentatius, parant especial atenció a
l’expressió de causa i conseqüència.
Identificació i ús d’alguns connectors al
servei de la cohesió del text, especialment els
connectors d’enllaç, els connectors tempo
rals, de lloc i útils per ordenar i indicar causa
i conseqüència, i d’alguns mecanismes de
referència interna, com la coherència verbal i
nominal al llarg del text i els procediments de
manteniment del referent, amb especial atenció
a les substitucions lèxiques.
Identificació dels camps lexicosemàntics
que apareixen en els missatges, augment del
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coneixement i domini del lèxic nou i procedi
ments de precisió i genuïnitat lèxica. Ús de
diccionaris temàtics i visuals.
Reconeixement del paràgraf com a unitat
de sentit i de la puntuació com a mecanisme
organitzador del text escrit.
Coneixement i aplicació de lleis ortogràfi
ques d’excepció en la majoria de textos de
producció pròpia.
Reconeixement dels elements que compo
nen una oració: noms, verbs i complements,
determinants, connectors. Funció de cada
element en la comunicació.
Ús d’estratègies per a la correcció lingüística
i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i
la consulta de diccionaris, eines informàtiques
de revisió del text, compendis gramaticals i
reculls de normes ortogràfiques.
Acceptació de l’error com a part del
procés d’aprenentatge i actitud positiva de
superació.
Ús d’estratègies d’autoavaluació i autocor
recció del procés de realització i els resultats
de les produccions orals i escrites
Consciència de l’autodiagnòstic de les forta
leses i dificultats del progrés en l’aprenentatge
lingüístic i comunicatiu.
Organització i valoració del treball individual
per progressar en l’aprenentatge de manera
autònoma i per a la millora personal i del treball
en equip per a la construcció col·lectiva del
coneixement.
Continguts comuns amb altres matèries
Interacció, comprensió i expressió de mis
satges orals, escrits i audiovisuals vinculats a
continguts d’altres matèries curriculars.
Dimensió estètica i literària
Lectura autònoma o guiada, en funció del
grau de complexitat, d’obres de literatura juvenil
i de literatura tradicional i popular adequades
a l’edat seguint un itinerari literari que parteixi
dels coneixements previs del lector.
Coneixement d’autors de literatura ca
talana i espanyola -especialment novel·la
i poesia- del segle XX i contemporanis, a
partir de lectures comentades d’obres o
fragments, visionat de materials audiovisuals
vídeos, jornades o recitals poètics, assistèn
cia a representacions teatrals, audicions de
poemes musicats.
Ús d’estratègies i tècniques que ajudin
a analitzar i interpretar el text literari abans,
durant i després de la lectura.
Diferenciació dels grans gèneres literaris i
reconeixement de les seves característiques
principals a partir de les lectures.
Lectura comentada i expressiva de contes i
altres relats breus, tot comparant i contrastant
els temes i elements de la història, les formes
d’inici, el desenvolupament cronològic i el
desenllaç.
Lectura comentada i recitat de poemes, tot
reconeixent el valor simbòlic del llenguatge
poètic, els recursos retòrics més importants
i els procediments de versificació.
Lectura comentada i dramatitzada d’obres
de teatre o fragments, tot reconeixent els
aspectes formals del text teatral, sobretot
l’estructura.
Creació de textos literaris amb tècniques
de foment de la creativitat i de simulació,
versionat a partir d’anàlisis de textos models,
i utilitzant alguns aprenentatges adquirits a
les lectures.
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Utilització progressivament de manera
autònoma de la biblioteca del centre, de les
biblioteques virtuals i webs per al foment i
orientació de la lectura.
Desenvolupament progressiu de l’autonomia
lectora i de la consideració de la lectura com a
font de coneixement del món, de la naturalesa
humana i de les relacions entre les persones,
i d’un mateix, tot aprofitant la lectura per a
repensar les pròpies vivències.
Lectura, anàlisi i ús d’altres llenguatges
estètics: la cançó i la seva relació amb la po
esia com a gènere literari a partir de lectures
i audicions de textos coneguts o propers als
interessos i gustos de l’alumnat.
Llengües estrangeres
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en converses pautades de
l’entorn escolar i en simulacions relacionades
amb experiències i interessos personals, en
parelles i en grup, fent ús d’estratègies per
superar les interrupcions i per iniciar i cloure
intercanvis comunicatius; amb pronunciació i
entonació adequades i amb diverses finalitats
comunicatives .
Participació en converses pautades i con
trolades en l’entorn escolar relacionades amb
continguts d’altres àrees de coneixement,
formulant preguntes i respostes adequades
a les necessitats de les activitats i amb l’ús
d’estratègies de comunicació per resoldre les
dificultats durant la interacció.
Comprensió i interpretació de missatges
orals produïts en interaccions quotidianes
senzilles, tot utilitzant estratègies bàsiques com
ara, identificació de paraules clau, ús del con
text verbal i no verbal, i ús dels coneixements
previs sobre la situació.
Correspondència amb persones que par
len la llengua estrangera a través de correu
postal, correu electrònic i entorns virtuals de
comunicació.
Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió de preguntes i de missatges
emesos dins de l’aula relacionats amb les activi
tats habituals de l’àmbit personal i de l’aula.
Anticipació del contingut general d’allò que
s’escolta amb suport d’elements verbals (to de
veu) i no verbals (icònics i gestuals).
Comprensió d’instruccions per la a correcta
resolució de tasques.
Obtenció d’informació general i específica
de textos senzills orals i audiovisuals de tipo
logia diversa, sobre assumptes quotidians i
predictibles procedents de diferents mitjans
de comunicació i amb el suport d’elements
verbals i no verbals utilitzant estratègies bàsi
ques com ara, identificació de paraules clau,
ús del context verbal i no verbal, i ús dels
coneixements previs sobre la situació.
Comprensió de la informació general i
específica de textos en suport i format de
tipologia diversa, sobre temes adequats a la
seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu
i personal.
Recerques a Internet en alguna de les llen
gües estrangeres. Utilització dels coneixements
adquirits en altres situacions per aplicar-los
a la comprensió de les idees bàsiques que
s’expressen en el text.

Iniciativa per llegir de forma autònoma textos
escrits o audiovisuals senzills com a font de
plaer i de descoberta.
Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Formulació de preguntes sobre accions i
fets habituals en l’entorn escolar.
Utilització de respostes adequades a les
situacions de comunicació a l’aula.
Producció de textos orals breus i coherents:
cançons, poemes, rimes, temes d’interès
personal i amb pronunciació adequada a partir
d’un model treballat prèviament.
Ús d’expressions comunes, de frases fetes
i de lèxic apropiat a contextos concrets i quo
tidians en l’àmbit educatiu i personal.
Ús d’algunes fórmules que diferencien
el llenguatge formal i informal en situacions
comunicatives característiques de l’entorn
escolar o proper.
Transformació de textos senzills de diferents
suports i formats, modificant o expandint frases
i paràgrafs, i parant atenció a la redacció i
revisió d’esborranys.
Producció semi controlada de textos, en
suport paper i digital, que mostrin coherència,
amb correcció ortogràfica i puntuació adequa
da, i estructurats en paràgrafs i amb presen
tació acurada, elaborats a partir de diverses
intencions comunicatives, i prenent com a
referència models treballats prèviament.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics
i habituals en la comunicació oral i escrita.
Transferència del coneixement lingüístic de
la llengua pròpia, i d’altres, per facilitar el nou
aprenentatge.
Inferència de regles de funcionament de
la llengua estrangera a partir de l’observació
d’algunes regularitats.
Reflexió guiada sobre l’ús i el significat
d’elements lingüístics adequats a les diferents
funcions i intencions comunicatives.
Sensibilització envers la pronúncia dels
fonemes que presenten una especial dificultat
en les llengües estrangeres.
Sensibilització envers els patrons bàsics
de ritme, d’entonació i accentuació de
paraules i enunciats propis de les llengües
estrangeres.
Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge
per recordar, organitzar i revisar continguts
lingüístics (lèxic, funcions i conceptes) situats
en contextos comunicatius.
Identificació d’estratègies per a la com
prensió i interpretació de missatges i docu
ments: identificació del tema, de paraules
clau, del context verbal i no verbal, inferència
de significat i coneixements previs sobre
la situació.
Ús de recursos per l’aprenentatge: diccio
naris, llibres de consulta, mitjans audiovisuals,
i materials en suport digital.
Reconeixement i acceptació de les oportu
nitats que ofereixen els materials de consulta,
els mitjans audiovisuals i les tecnologies
de la informació i de la comunicació per a
l’aprenentatge de continguts lingüístics i per
a l’adquisició de competències lingüístiques i
comunicatives en llengua estrangera.
Participació en l’avaluació i ús d’estratègies
d’autocorrecció de les produccions orals,
escrites i audiovisuals.
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Reconeixement i acceptació de l’error com
a part del procés d’aprenentatge i actitud
positiva de superació.
Reflexió sobre l’organització del treball
personal com a estratègia per progressar en
l’aprenentatge de manera autònoma.
Interès per desenvolupar un pensament
crític, obert i flexible en els processos co
municatius i en el context de l’aula i fora
d’aquesta.
Valoració del treball individual per a la millora
personal i del treball en equip per a la cons
trucció col·lectiva del coneixement.
Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge
de llengües i valoració (fortaleses i dificultats)
del propi progrés.
Dimensió estètica i literària
Interès per conèixer i per la lectura i audició
de produccions tradicionals orals i escrites de
la llengua estrangera (rimes, cançons, contes,
llegendes, etc.).
Lectura i comprensió i gaudi de textos
literaris curosament seleccionats per la seva
adequació en temàtica i grau de dificultat als
aprenents adolescents.
Lectura, comprensió i valoració del llenguat
ge del còmic.
Dimensió plurilingüe i intercultural
Llengua i literatura (catalana i castellana) i
Llengües estrangeres
Conscienciació que les llengües són ele
ments que defineixen la identitat personal
i col·lectiva i una eina potenciadora de la
comunicació i l’aprenentatge i una porta
oberta a la comprensió del món i de les
altres persones.
Conscienciació de pertinença a una comuni
tat lingüística, social i cultural i actitud positiva
d’interès i confiança davant la diversitat de
llengües i cultures.
Interès per conèixer les varietats de la llengua
catalana en els diferents territoris on es parla.
Coneixement, mitjançant els enregistraments,
de les varietats més rellevants de les varietats
del català.
Coneixement de la família lingüística de la
llengua de l’escola: llengües romàniques.
Convenciment que el coneixement d’una
o dues llengües romàniques proporciona un
bagatge que facilita l’accés a altres llengües
de la mateixa família, especialment en llengua
escrita. Lectura de textos en alguna llengua
romànica poc coneguda.
Valoració de l’adquisició de la competència
comunicativa en més d’una llengua, i interès
per efectuar intercanvis comunicatius amb
parlants d’altres llengües com a font d’enri
quiment personal.
Disposició per utilitzar els coneixements de
llengües, segons el domini diferent que se’n
tingui, en contextos reals i funcions diverses:
intercanvis amb persones o en recerques d’in
formació en qualsevol dels formats possibles
(audiovisual, Internet, material de consulta)
especialment en les recerques d’informació
en qualsevol de les àrees curriculars.
Comparació i identificació de les semblances
i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia
de diferents llengües conegudes a partir de
de temes propers als interessos de l’alumnat
mitjançant eines i suports adequats.
Conscienciació que no hi ha cap llengua
que sigui inherentment superior o inferior -
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independentment del nombre de parlants de
cada una- i que totes estan adaptades a les
necessitats de les persones que les parlen.
Coneixement i respecte per a les persones
que parlen una llengua o varietat lingüística
diferent de la pròpia, i així mateix que tenen
una cultura diferenciada, especialment les de
l’entorn més pròxim, començant per la classe,
escola, poble o barri.
Coneixement i valoració de la cultura, his
tòria, geografia, folklore, literatura i costums
dels llocs d’origen de l’alumnat nouvingut a
les aules.
Conscienciació de les pròpies actituds
davant les diferències de llengües i cultures,
i valoració de les variacions lingüístiques i
culturals.
Percepció de les dificultats de comunicació
amb persones que parlen altres llengües, es
pecialment amb les de l’entorn més pròxim,
i plantejar possibles solucions verbals i no
verbals per facilitar la comunicació.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb les diferències. Ús de fórmules
de cortesia en els intercanvis socials.
Actitud crítica davant dels missatges que
suposin qualsevol tipus de discriminació i
voluntat de superar els prejudicis.
Criteris d’avaluació
Llengua i literatura (catalana i castellana)
Participar activament i reflexivament en
interaccions orals, escrites i audiovisuals per
a l’ aprenentatge i per a les relacions socials,
dintre i fora de l’aula i amb l’ús dels recursos
de les TIC.
Comprendre textos (orals, escrits i audiovi
suals) de la vida acadèmica i altres situacions
comunicatives, dels mitjans de comunicació
de temàtica propera als interessos de l’alum
nat (propòsit, idea general), amb especial
atenció als textos expositius, instructius i
argumentatius.
Comprendre textos literaris curosament se
leccionats per la seva adequació en temàtica i
grau de dificultat als aprenents adolescents.
Comprendre i sintetitzar seqüències audiovi
suals, procedents dels mitjans de comunicació,
relacionades amb les tipologies expositiva i
instructiva.
Realitzar explicacions orals senzilles so
bre fets d’actualitat que siguin d’interès de
l’alumnat, amb ajuda de mitjans audiovisuals
i de les TIC.
Usar tècniques de síntesi, amb suport paper
o digital, per mostrar la comprensió de textos
orals i escrits: esquemes, resums.
Cercar informació per comprendre i ampliar
el contingut dels missatges orals, escrits o
audiovisuals, utilitzant diverses estratègies i
suports.
Produir textos, orals i escrits, de diferents
tipus i en diferents supots: expositius de fets,
explicatius d’idees i conceptes, instructius i ar
gumentatius, usant procediments de planifica
ció, elements lingüístics per a la cohesió interna
de les idees, registre adequat i revisió.
Aplicar diferents procediments per enriquir
els textos orals, escrits o audiovisuals.
Mostrar interès per la millora de l’expressió
oral, escrita i audiovisual pròpia i aliena i res
pectar les opinions d’altri.
Exposar una opinió sobre la lectura perso
nal d’una obra completa adequada a l’edat;
reconèixer l’estructura de l’obra i els elements

caracteritzadors del gènere; valorar l’ús del
llenguatge, el punt de vista de l’autor, i relaci
onar-ne el contingut amb la pròpia experiència,
sempre amb el suport de pautes d’anàlisi,
models o qüestionaris.
Crear textos, en suport paper o digital,
prenent com a model un text literari treballat a
l’aula o realitzar-ne alguna transformació.
Reconèixer i valorar la diversitat lingüística,
amb especial atenció a la situació lingüística
de Catalunya i del català i dels territoris on es
parla aquesta llengua.
Participar activament i reflexivament en l’ava
luació (autorregulació, coavaluació) del propi
aprenentatge i el dels altres amb una actitud
activa i de confiança en la pròpia capacitat
d’aprenentatge i ús de les llengües.
Llengües estrangeres
Participar en interaccions orals bàsiques per
aconseguir comunicar de forma entenedora,
fent ús d’estratègies per superar les inter
rupcions i per iniciar i concloure intercanvis
comunicatius.
Comprendre la idea general i informacions
específiques de missatges orals emesos cara
a cara, o en qualsevol suport sobre temes
coneguts.
Comprendre la informació general i espe
cífica de diferents textos escrits, en suport
i format de tipologia diversa, sobre temes
adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits
educatiu i personal.
Llegir textos breus de forma expressiva
(rimes, poemes, cançons).
Produir de forma guiada textos orals breus,
coherents i amb bona dicció que siguin ente
nedors per a l’interlocutor.
Produir de forma guiada textos escrits,
en diferents suports, de tipologia diversa,
que siguin entenedors, utilitzant estructures,
connectors senzills i lèxic adequat, tenint cura
dels aspectes formals i respectant les regles
fonamentals d’ortografia i de puntuació.
Utilitzar els coneixements adquirits sobre
el sistema lingüístic de la llengua estrangera
en diferents contextos de comunicació, com
a instrument d’autoaprenentatge i d’auto
correcció de les produccions pròpies orals i
escrites i per comprendre les produccions dels
altres.Utilitzar de forma guiada els recursos
digitals en la cerca, organització i presentació
d’informació.
Mostrar una actitud respectuosa, d’interès
i de descoberta envers la cultura i formes de
vida diferents a la pròpia.
Participar en l’avaluació de les produccions
pròpies i les dels altres.
Mostrar predisposició per al treball col·
laboratiu.
Tercer curs
Continguts
Llengua i literatura (catalana i castellana)
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en les interaccions orals, es
crites i audiovisuals que tenen com a eix la
construcció de la relació social a l’interior de
l’aula i del centre.
Participació en activitats de relació social i
comunicació amb altres comunitats escolars,
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amb l’entorn immediat al centre i amb la soci
etat en general (cartes al director, notícies a la
premsa, ràdio local o per al web del centre).
Participació en interaccions per mitjà del
correu electrònic i entorns virtuals de comu
nicació.
Ús d’estratègies comunicatives per reformu
lar els missatges i adaptar-se als interlocutors
en contextos multilingües d’interacció.
Detecció de les dificultats de comunicació
i ús d’estratègies comunicatives de resolució
dels conflictes amb l’ús de recursos verbals
i no verbals.
Participació en les interaccions orals, escrites
i audiovisuals (sobretot en l’ús de les TIC) que
són necessàries per a l’organització i gestió
de les tasques acadèmiques, per a la recerca
i exposició d’informació, per als intercanvis
d’opinió i l’exposició de les conclusions i
dels aprenentatges de les diferents matèries
curriculars.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels coneixements i de
les idees, per a la regulació dels processos de
comprensió i expressió propis de tot procés
d’aprenentatge, tant en activitats individuals
com en les de treball cooperatiu.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels sentiments propis i
aliens i per a la regulació de la conducta.
Reflexió sobre les diferències entre els
usos orals informals i formals de la llengua i
consciència de les situacions comunicatives
en què resulten adequats.
Pràctica de procediments bàsics d’assertivi
tat i de manteniment de les pròpies conviccions
en la interacció amb altres parlants.
Participació en debats de temes acadèmics
o escolars pautats i reglamentats.
Ús de les diferents estratègies comunicatives
que ajuden a l’inici, manteniment i finalització
de les interaccions i desenvolupament de les
de les dificultats de comunicació amb l’ús
d’elements verbals i no verbals que faciliten
la realització de les interaccions necessàries
per aprendre.
Actitud de cooperació i respecte crític envers
les diferències d’opinió en les situacions de
treball compartit.
Assumpció de les responsabilitats i coava
luació dels processos i dels resultats en les
situacions de treball compartit.
Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió i interpretació de les informa
cions més rellevants de textos orals, escrits i
audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans
de comunicació pròxims als interessos de
l’alumnat, amb atenció als texts predictius, per
suasius i gèneres periodístics (notícia, crònica,
reportatge, entrevista, opinió), reconeixent les
diferències entre informació i opinió.
Comprensió de textos orals, escrits i audi
ovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat,
amb atenció a les característiques específiques
dels narratius, descriptius , expositius de fets,
explicatius d’idees i conceptes, instructius, ar
gumentatius i els que expressen opinió raonada
en les diferents matèries curriculars.
Anàlisi de seqüències audiovisuals que re
flecteixen la relació entre els recursos visuals
i sonors i els elements verbals, i adquisició de
criteris bàsics per tal d’observar, interpretar,
analitzar, valorar i prendre postura davant dels
missatges audiovisuals.
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Identificació de l’estructura comunicativa
dels missatges orals, escrits i audiovisuals
treballats: les intencions de l’emissor mitjançant
les modalitats oracionals i l’ordre jeràrquic de
les idees expressades, entre d’altres.
Cerca d’informació i hàbits de consulta
per comprendre i ampliar el contingut dels
missatges, utilitzant estratègies prèvies a la
cerca i amb recurs a fonts diverses: 1) escri
tes: cerca bibliogràfica i documental en llibres,
enciclopèdies, revistes, diaris; 2) l’estratègia
prèvia a l’ús dels cercadors d’Internet; 3) fonts
audiovisuals i electròniques de comunicació:
CD-ROM, DVD i altres.
Representació mitjançant esquemes, dia
grames i mapes conceptuals de la interrelació
de les idees i els seus matisos. Síntesi dels
arguments i resultats d’una conversa, col·loqui,
entrevista o debat.
Ús d’estratègies i tècniques de processa
ment de la informació, tant de captació, ela
boració i síntesi com d’ampliació, i organització
de la informació en fitxes, taules, quadres i
gràfics, mitjançant recursos de les TIC.
Contrastació dels continguts de textos
analitzats amb els coneixements propis, abans
i després de la lectura.
Valoració crítica en l’acceptació del contingut
de missatges orals i escrits, tot desenvolupant
l’anàlisi intratextual i intertextual dels continguts
expressats, per tal de fer possible la interpreta
ció del missatge des de diverses perspectives
(única, múltiple, complementària).
Lectura, anàlisi i crítica de la funció persu
asiva de la publicitat.
Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Producció de textos orals, escrits i audiovi
suals amb intencions comunicatives diverses
i de diferents contextos d’espai i temps:
expositius, persuasius, predictius i dels gè
neres periodístics (notícia, crònica, reportatge,
entrevista, opinió).
Composició, en suport paper o digital, de
textos narratius, descriptius, expositius de fets,
explicatius d’idees i conceptes, instructius i
argumentatius, propis de les diferents matèries
curriculars, elaborats a partir de la informació
obtinguda en la biblioteca o mediateca escolar
o en altres fonts d’informació i organitzada per
mitjà d’esquemes, mapes conceptuals, fitxes
i resums, amb l’ús adequat dels elements
icònics pertinents.
Elaboració de textos escrits que tinguin com
a funció la millor presentació oral dels aspectes
treballats en les diferents matèries curriculars o
en altres situacions comunicatives formals.
Presentació ordenada i clara d’informacions
elaborades en les activitats acadèmiques amb
l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació
i la comunicació, amb atenció especial al
llenguatge audiovisual que cal utilitzar per a
una comunicació eficaç.
Lectura en veu alta amb dicció, entonació
i ritme correctes (interpretant els signes de
puntuació de forma apropiada), tot incidint
en el posicionament del lector respecte del
text llegit.
Procediment de planificació per aconseguir
coherència en les relacions internes i externes
dels continguts de textos orals, escrits i audi
ovisuals: documentació, pluja d’idees i la seva
selecció i ordenació.
Utilització autònoma de la biblioteca - me
diateca del centre així com de las tecnologies

de la informació i la comunicació com a font
d’informació i de models per a la realització
dels treballs escrits propis de cada matèria
curricular.
Creació i utilització d’esquemes i mapes
conceptuals en format digital, com a suport en
les exposicions orals, per tal de ser projectats
amb mitjans audiovisuals.
Procediment de textualització i revisió per
aconseguir coherència dels continguts de
textos orals, escrits i audiovisuals.
Coneixement i aplicació dels diferents re
gistres lingüístics en relació amb els diferents
àmbits d’ús. Distinció entre el registre col·
loquial, estàndard, acadèmic i culte.
Ús dels elements lingüístics i discursius
essencials per a la cohesió interna de les
idees dins dels textos orals, escrits o audi
ovisuals: connectors textuals, tractament de
les formes verbals i adequació del registre
dels textos orals, escrits o audiovisuals a les
funcions comunicatives, en especial a les de
les activitats acadèmiques.
Ús de la puntuació del text escrit en relació
amb l’organització oracional i amb la forma del
text (els paràgrafs i la distribució i ordenació
de les idees expressades).
Elaboració i organització del missatge audi
ovisual: combinació del text i les paraules amb
els altres recursos visuals, icònics i sonors.
Ús dels elements formals en els treballs:
les citacions bibliogràfiques i d’altres fonts
d’informació. L’índex i la paginació. Les refe
rències intertextuals i intratextuals. Les notes
al peu de pàgina. L’organització dels títols,
els capítols i els apartats. La presentació
escrita dels resultats: polidesa, correcció, els
marges, portada.
Ús de tècniques digitals de tractament tex
tual: processadors de text per a l’organització
dels apartats i continguts: esquemes numèric,
sinòptic i claus; programes de presentació,
programes de tractament de la imatge per
a la utilització eficaç dels gràfics específics
de cada disciplina i matèria curricular i les
il·lustracions.
Interès per la bona presentació dels textos
orals, respectant les normes gramaticals,
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements
icònics utilitzats, i amb l’ús dels elements
icònics que complementin i donin suport a la
informació verbal.
Interès per la bona presentació dels textos
escrits i audiovisuals, tant en suport paper
com digital, respectant les normes gramaticals,
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements
icònics utilitzats.

Identificació d’alguns mecanismes textuals
que donen agilitat al discurs, amb especial
atenció a les substitucions lèxiques i als con
nectors útils per ordenar, donar aclariments i
detalls, indicar causa i conseqüència, indicar
posicionament adversatiu.
Reconeixement d’estratègies bàsiques per
recordar, organitzar i revisar vocabulari.
Reconeixement de l’estructura dels diferents
tipus de text i la seva relació amb els paràgrafs.
La puntuació com a mecanisme organitzador
dels textos escrits.
Ús de recursos per l’aprenentatge: diccio
naris, llibres de consulta, mitjans audiovisuals
i materials en suport digital.
Ús de procediments per compondre enun
ciats amb estil cohesionat: aposició, adjectius
i oracions de relatiu explicatius, construccions
de participi i gerundi, oracions coordinades i
subordinades.
Coneixement de les lleis ortogràfiques que
comporten més dificultat per aplicar-les en
els textos propis, fent especial atenció en les
que suposen diferències entre les llengües
que s’aprenen.
Reconeixement del grau d’incidència de l’es
tructura sintàctica d’un text en el significat.
Ús d’estratègies per a la correcció lingüística
i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i
la consulta de diccionaris, eines informàtiques
de revisió del text, compendis gramaticals i
reculls de normes ortogràfiques.
Acceptació de l’error com a part del
procés d’aprenentatge i actitud positiva de
superació.
Participació en l’avaluació i ús d’estratègies
d’autoavaluació i autocorrecció, de les produc
cions orals, escrites i audiovisuals.
Conscienciació de les aptituds i dificultats
del progrés en l’aprenentatge lingüístic i co
municatiu.
Interès per desenvolupar un pensament
crític, obert i flexible en els processos co
municatius i en el context de l’aula i fora
d’aquesta.
Organització i valoració del treball individual
per progressar en l’aprenentatge de manera
autònoma i per a la millora personal i del treball
en equip per a la construcció col·lectiva del
coneixement.

Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics
i habituals en la comunicació oral i escrita.
Reconeixement progressiu i producció de
les peculiaritats fonètiques de cada llengua
i dels patrons bàsics de ritme, entonació i
accentuació de paraules i enunciats.
Identificació d’expressions comunes, de
frases fetes i de lèxic apropiat a contextos
concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i
personal i a continguts d’altres matèries del
currículum.
Identificació i coneixement de les carac
terístiques dels discursos expositius de fets,
explicatius d’idees i conceptes, amb especial
atenció a l’expressió de causa i conseqüència,
instructius i argumentatius.

Lectura autònoma o guiada, en funció del
grau de complexitat, d’obres de literatura
juvenil i de la literatura clàssica adequades a
l’edat seguint un itinerari literari que parteixi
dels coneixements previs del lector.
Coneixement d’obres significatives de la
cultura literària catalana i castellana, a partir
de la lectura comentada de fragments, del
visionat d’audiovisuals, representacions tea
trals o recitats poètics o audició de poemes
musicats.
Reflexió sobre la situació de l’obra en el seu
context, tot aprofitant els coneixements previs
de l’alumnat i la relació amb els coneixements
adquirits en altres matèries.
Reflexió sobre els elements que fan que
una obra sigui considerada “clàssica” i so
bre l’actualitat dels temes de les obres que
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Continguts comuns amb altres matèries
Interacció, comprensió i expressió de mis
satges orals, escrits i audiovisuals vinculats a
continguts d’altres matèries curriculars.
Dimensió estètica i literària
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han mantingut la seva vigència a través del
temps.
Ús d’estratègies i tècniques que ajudin
a analitzar i interpretar el text literari abans,
durant i després de la lectura.
Diferenciació dels grans gèneres literaris i
reconeixement de les seves característiques
principals a partir de les lectures.
Lectura comentada i expressiva de contes i
novel·les; valoració dels personatges, de la veu
i de la perspectiva narrativa, i del diàleg.
Lectura comentada i recitat de poemes, tot
comparant el tractament de temes recurrents
en diferents autors, i valorant la funció dels
elements simbòlics i dels recursos retòrics i
mètrics en el poema.
Lectura comentada i dramatitzada d’obres
de teatre o fragments, tot reconeixent algunes
característiques temàtiques i formals.
Lectura en veu alta amb dicció, entonació i
ritme correctes, adequats al registre literari.
Creació de textos literaris amb tècniques de
foment de la creativitat i de simulació, versionat
o elaboració a partir de models, utilitzant alguns
aprenentatges adquirits a les lectures (adaptant
els missatges “clàssics” a l’actualitat , a un
missatge més proper i propi o modificant-ne
les formes o els formats).
Utilització progressivament de manera au
tònoma de la biblioteca del centre, de les de
l’entorn, de les biblioteques virtuals i webs per
al foment i orientació de la lectura.
Desenvolupament progressiu de l’autonomia
lectora i de la consideració de la lectura com
a font de coneixement d’altres persones i
cultures.
Elaboració d’opinions pròpies i de treballs
senzills sobre lectures literàries.
Identificació i interpretació els recursos lite
raris en altres tipus de textos i altres funcions
comunicatives, com els que s’empren amb
funció persuasiva en la publicitat.

un registre estàndar de la llengua i parli amb
lentitud i claredat.
Ús d’estratègies comunicatives per reformu
lar els missatges i adaptar-se als interlocutors
i per a superar les interrupcions en la comu
nicació en llengua estrangera.
Comunicació a través de correspondència
amb persones que parlen la llengua estrangera
a través de correu postal i correu electrònic i
entorns virtuals de comunicació.

Llengües estrangeres

Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Utilització de respostes espontànies i
adequades, i iniciativa en la formulació de
preguntes en les situacions de comunicació
a l’aula o l’entorn educatiu.
Producció oral de cançons, poemes,
rimes, i de descripcions i narracions breus
sobre experiències i esdeveniments tenint
cura de la pronúncia i entonació adequades
a la situació.
Producció de textos orals i escrits amb
ús del registre adequat a l’interlocutor a qui
van dirigits.
Producció semi controlada de textos, en
suport paper o digital, que mostrin coherència,
amb ortografia i puntuació correctes, estructu
rats en paràgrafs i amb presentació acurada,
elaborats a partir de diverses intencions co
municatives, i prenent com a referència models
treballats prèviament.

Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en converses i simulacions sobre
temes quotidians i de interès personal amb
diverses finalitats comunicatives.
Interacció en tasques de comunicació simu
lades o no amb diverses funcions comunicati
ves, fent ús autònom de les convencions més
habituals i pròpies de la conversa, i d’estratè
gies per superar les interrupcions i per iniciar i
concloure intercanvis comunicatius.
Participació en converses relacionades amb
continguts d’altres àrees curriculars, formulant
preguntes i respostes adequades per a la cerca
i elaboració de les informacions pertinents i amb
l’ús d’estratègies de comunicació per resoldre
les dificultats durant la interacció.
Participació en interaccions orals, escrites i
audiovisuals en les tasques acadèmiques per
al processament de la informació i l’activació
de processos cognitius.
Comprensió i interpretació global de les
interaccions, tot utilitzant estratègies com ara:
ús dels coneixements previs sobre el tema o la
situació o identificació de paraules clau, inter
venint de manera adequada a les demandes
de la situació comunicativa.
Participació en intercanvis senzills amb
parlants nadius sempre que l’interlocutor utilitzi

Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió d’instruccions, preguntes i
missatges en contextos reals i simulats.
Anticipació i formulació d’hipòtesi del con
tingut general d’allò que s’escolta amb suport
d’elements verbals (to de veu)i no verbals
(icònics i gestuals ).
Comprensió d’instruccions per al correcte
desenvolupament i resolució de tasques de
descoberta, individuals o de grup, i per al pro
cessament de la informació de diferents fonts,
en suport i format de tipologia diversa.
Comprensió de la informació general i es
pecífica de textos i documents orals, escrits
o audiovisuals adequats a l’edat, en suport i
format de tipologia diversa, autèntics i semi
autèntics, sobre temes quotidians d’interès
personal i educatiu.
Ús d’estratègies per a la comprensió com
ara: ús dels coneixements previs sobre el tema
o la situació i/o identificació de paraules clau,
de funcions comunicatives, de la intenció de
qui parla, i dels elements paralingüístics.
Iniciativa per llegir de forma autònoma
textos escrits o audiovisuals relacionats amb
els seus interessos i com a font de plaer i de
descoberta.
Lectura, comprensió i valoració del llenguat
ge de la publicitat identificant les peculiaritats
dels documents autèntics de diferents proce
dències culturals.

Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Anàlisi i reflexió sobre l’ús i el significat de
diferents formes lingüístiques adequades a
diferents intencions comunicatives, mitjançant
la comparació i el contrast amb les llengües
que coneix l’alumnat.
Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics
i habituals en la comunicació oral i escrita i
identificació d’antònims, “falsos amics” i de pa
raules amb prefixos i sufixos més habituals.
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Reconeixement progressiu i cura de la pro
núncia dels fonemes que presenten una espe
cial dificultat en les llengües estrangeres.
Sensibilització vers els patrons bàsics de
ritme, d’entonació i accentuació de paraules
i enunciats propis de les llengües estrange
res.
Identificació i ús d’estratègies d’aprenentat
ge per recordar, organitzar i revisar continguts
lingüístics situats en contextos comunicatius.
Reflexió sobre l’organització i ús, cada
vegada més autònom, de recursos per
l’aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta,
mitjans audiovisuals,materials en suport digital,
entrevistes a experts.
Identificació d’estratègies per a la compren
sió i interpretació de missatges i documents:
ús dels coneixements previs sobre el tema
o la situació, identificació de paraules clau,
funcions comunicatives, la intenció del parlant
i els elements paralingüístics.
Utilització de diversitat de materials de con
sulta, documents de mitjans audiovisuals i de
les tecnologies de la informació i de la comu
nicació per a la realització d’activitats d’altres
àrees curriculars i per al desenvolupament de
competències lingüístiques i comunicatives en
llengua estrangera.
Participació en l’avaluació i ús d’estratègies
d’autocorrecció de les produccions orals,
escrites i audiovisuals.
Reconeixement i acceptació de l’error com
a part del procés d’aprenentatge i actitud
positiva de superació.
Reflexió sobre l’organització del treball
personal com a estratègia per progressar en
l’aprenentatge de manera autònoma.
Interès per aprofitar les oportunitats d’apre
nentatge creades en el context de l’aula i fora
de l’aula, en especial per participar de manera
activa en el treball cooperatiu.
Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge
de llengües i valoració (fortaleses i dificultats)
del propi progrés així com adopció de mesures
per millorar l’aprenentatge.
Dimensió estètica i literària
Valoració i interès per conèixer, i per la
lectura i audició de produccions tradicionals i
actuals orals i escrites de la llengua estrangera
(cançons, contes, llegendes, etc.).
Lectura i comprensió i gaudi textos literaris
adaptats als gustos i capacitat lectora dels
aprenents adolescents.
Lectura i comprensió de textos literaris, cu
rosament seleccionats i adaptats als aprenents
adolescents, d’autors clau de la literatura en
la llengua estrangera.
Reconeixement i valoració dels autors dels
textos llegits.
Dimensió plurilingüe i intercultural
Llengua i literatura (catalana i castellana) i
Llengües estrangeres
Conscienciació que les llengües són ele
ments que defineixen la identitat personal
i col·lectiva, una eina potenciadora de la
comunicació i l’aprenentatge i una porta
oberta a la comprensió del món i de les altres
persones.
Conscienciació de pertinència a una comuni
tat lingüística, social i cultural i actitud positiva
d’interès i confiança davant la diversitat de
llengües i cultures.
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Sensibilitat per comprendre la complexitat
i diversitat de relacions que cadascú manté
amb les llengües i cultures.
Interès per conèixer les varietats de la llengua
catalana en els diferents territoris on es parla.
Coneixement, mitjançant els enregistraments
de les varietats més rellevants de les varietats
del català. Factors històrics i geogràfics expli
catius d’aquestes varietats.
Coneixement de les varietats més rellevants
de la llengua espanyola, tant a la península
com en altres territoris de parla hispana.
Factors històrics i geogràfics explicatius de
les varietats.
Observació de l’evolució de les relacions
entre llengües en contacte i la diversitat de
situacions que es produeixen.
Coneixement de família lingüística de les
llengües romàniques: països on es parlen,
varietats més importants, llengües en perill
d’extinció o ja desaparegudes.
Lectura de textos en alguna llengua romànica
poc coneguda i estratègies que en facilita la
seva comprensió.
Coneixement de la diversitat de llengües
que es parlen a Espanya i a Europa. Llengües
que ens són més pròximes i de les quals tenim
coneixement i llengües que ens són menys
conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets
ben diferenciats. Localització en un mapa i
recerca d’informació a Internet. Relació entre
llengua i estat.
Valoració de l’adquisició de la competència
comunicativa en més d’una llengua, i interès per
efectuar intercanvis comunicatius amb parlants
d’altres llengües. Importància per a la formació,
instrucció i relació amb l’exterior.
Observació d’usos multilingües quotidians
en els mitjans de comunicació, al carrer o en
la producció artística.
Disposició per utilitzar els coneixements de
llengües, segons el domini diferent que se’n
tingui, en contextos reals i funcions diverses:
intercanvis amb persones o en recerques d’in
formació en qualsevol dels formats possibles
(audiovisual, Internet, material de consulta) en
qualsevol de les matèries curriculars.
Expressió d’emocions, afeccions i senti
ments amb l’ús de diferents recursos verbals
i no verbals de diverses llengües i cultures, en
especial en les llengües estrangeres apreses
a classe.
Comparació i identificació de les semblances
i diferències dels sistemes fonètics i la prosò
dia de diferents llengües conegudes a partir
de temes propers als interessos de l’alumnat
mitjançat eines i suports adequats.
Conscienciació que cada persona organitza
el món i expressa sentiments a partir de la seva
llengua, que prendre una llengua és també
assumir aquesta manera de veure el món i
d’entendre les relacions que s’estableixen amb
les persones i les coses.
Coneixement i respecte per a les persones
que parlen una llengua o varietat lingüística
diferent a la de la comunitat lingüística pròpia,
i així mateix que tenen una cultura diferencia
da, especialment les de l’entorn més pròxim,
començant per la classe, escola, poble o barri,
amb atenció preferent a les minoritàries i a les
poc valorades socialment.
Coneixement i valoració de la cultura, his
tòria, geografia, folklore, literatura i costums
dels llocs d’origen de l’alumnat nouvingut a
les aules.

Consciència de les pròpies actituds davant
les diferències de llengües i cultures, i valoració
de les variacions lingüístiques i culturals.
Percepció de les dificultats de comunicació
amb persones que parlen altres llengües, es
pecialment amb les de l’entorn més pròxim, i
plantejament de possibles solucions verbals i
no verbals per facilitar la comunicació.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb les diferències. Ús de fórmules
de cortesia en els intercanvis socials.
Actitud crítica davant dels missatges que
suposin qualsevol tipus de discriminació i
voluntat de superar els prejudicis.
Criteris d’avaluació
Llengua i literatura (catalana i castellana)
Participar activament i reflexivament en inte
raccions orals, escrites i audiovisuals per a l’
aprenentatge i per a les relacions socials, dintre
i fora de l’aula i amb l’ús dels recursos de les
TIC, identificant els problemes de comunicació
i sabent resoldre-les convenientment.
Comprendre textos (orals, escrits i audiovi
suals) de la vida acadèmica d’altres situacions
comunicatives o procedents dels mitjans de
comunicació: predictius, persuasius i dels
gèneres periodístics informatius i d’opinió.
Comprendre textos literaris, propers als
interessos de l’alumnat o curosament selec
cionats per la seva adequació en temàtica i
grau de dificultat.
Comprendre i sintetitzar seqüències audiovi
suals, procedents dels mitjans de comunicació,
relacionades amb les tipologies expositives i
persuasives.
Realitzar explicacions orals senzilles sobre
fets d’actualitat d’interès amb ajuda de mitjans
audiovisuals i dels recursos de les TIC.
Utilitzar tècniques d’anàlisi del contingut de
textos orals i escrits mitjançant l’ús d’eines
informàtiques per elaborar xarxes i diagrames
conceptuals.
Cercar informació per comprendre i ampliar
el contingut dels missatges orals, escrits o
audiovisuals, utilitzant diverses estratègies i
suports.
Produir textos, orals i escrits, de diferents
tipus i amb diferents formats: predictius,
persuasius i gèneres periodístics informatius
i d’opinió, usant procediments de planificació
i elements lingüístics per a la cohesió interna
de les idees (precisió lèxica, connectors, sig
nes de puntuació). Aplicar les estratègies per
a la correcció lingüística i revisió gramatical
dels textos.
Aplicar diferents procediments per enriquir
els textos orals, escrits o audiovisuals.
Mostrar interès per la millora de l’expressió
oral, escrita i audiovisual pròpia i aliena i res
pectar les opinions d’altri.
Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra
completa adequada a l’edat; avaluar l’estruc
tura i l’ús dels elements del gènere, l’ús del
llenguatge i el punt de vista de l’autor; situar el
sentit de l’obra en relació amb el seu context
i amb la pròpia experiència.
Utilitzar els coneixements literaris en la
comprensió i la valoració de textos breus o
fragments, tot tenint en compte alguns temes
i motius recurrents, les característiques del gè
nere, el valor simbòlic del llenguatge poètic i la
funcionalitat dels recursos retòrics del text.
Crear textos, en suport paper o digital,
prenent com a model un text literari treballat
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a l’aula o realitzar-ne alguna transformació
senzilla.
Reconèixer i valorar la diversitat lingüística
d’Europa i del món, amb especial atenció a la
realitat de la família lingüística romànica i de la
realitat de les llengües a Europa.
Participar activament i reflexivament en l’ava
luació (autorregulació, coavaluació) del propi
aprenentatge i el dels altres amb una actitud
activa i de confiança en la pròpia capacitat
d’aprenentatge i ús de les llengües.
Llengües estrangeres
Participar en converses i simulacions breus,
relatives a situacions habituals o d’interès per
sonal i amb finalitats comunicatives diferents,
utilitzant les convencions pròpies de la con
versa i les estratègies necessàries per resoldre
les dificultats durant la interacció.
Ús de fòrmules característiques del llenguat
ge formal i de l’informal en les comunicacions
orals i escrites.
Comprendre la idea general i informacions
específiques de missatges i documents au
tèntics incloent-hi els procedents dels mitjans
de comunicació, i semi-autèntics en suport i
format de tipologia diversa, sobre temes d’in
terès dels àmbits personal i educatiu.
Comprendre la informació general i l’espe
cífica de diferents textos escrits, autèntics i
adaptats, d’extensió variada, i reconèixer la
seva intenció comunicativa.
Elaborar de forma semi-comtrolada textos
de tipologia diversa, orals i escrits, tenint cura
del registre, el lèxic, les estructures, i alguns
elements de cohesió i coherència per marcar
la relació entre idees i fer-los entenedors als
destinataris o desstinatàries.
Utilitzar els coneixements adquirits sobre el
sistema lingüístic de la llengua estrangera en
diferents contextos de comunicació, com a ins
trument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció
de les produccions pròpies orals i escrites i per
comprendre les produccions dels altres.
Utilitzar els recursos de les TIC de forma
progressivament autònoma per buscar in
formació, produir textos a partir de models,
enviar i rebre missatges de correu electrònic i
per establir relacions personals orals i escrites,
i mostrar interès pel seu ús.
Mostrar una actitud respectuosa, d’interès
i de descoberta envers la cultura i formes de
vida diferents a la pròpia.
Participar en l’autocorrecció i l’avaluació
de les produccions pròpies i les dels altres, i
mostrar una actitud activa i de confiança en la
capacitat d’aprenentatge de llengües.
Participar activament en el treball col·labo
ratiu.
Quart curs
Continguts
Llengua i literatura (catalana i castellana)
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en les interaccions orals, es
crites i audiovisuals que tenen com a eix la
construcció de la relació social a l’interior de
l’aula i del centre.
Participació en activitats de relació social i
comunicació amb altres comunitats escolars,
amb l’entorn immediat al centre i amb la

Full de disposicions i actes administratius

societat en general (cartes al director, no
tícies a la premsa, ràdio local o per al web
del centre).
Participació en interaccions per mitjà del
correu electrònic i entorns virtuals de comu
nicació.
Ús d’estratègies comunicatives per reformu
lar els missatges i adaptar-se als interlocutors
en contextos multilingües d’interacció.
Detecció de les dificultats de comunicació
i ús d’estratègies comunicatives de resolució
dels conflictes amb l’ús de recursos verbals
i no verbals.
Participació activa i crítica en converses
i situacions comunicatives orals pròpies de
l’àmbit acadèmic, especialment en aquelles
necessàries per a la gestió (planificació, segui
ment avaluació i informe final) de les tasques
pròpies de les diferents matèries curriculars,
per a la recerca i exposició d’informació, per
als intercanvis d’opinió i l’exposició de les
conclusions i dels aprenentatges.
Participació activa en les interaccions
escrites i audiovisuals (sobretot en l’ús dels
recursos de les TIC) que són necessàries per
a la recerca i comunicació d’informació en les
tasques acadèmiques.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels coneixements i de
les idees, i per a la regulació dels processos
de comprensió i expressió propis de tot procés
d’aprenentatge i tant en activitats individuals
com en les del treball cooperatiu.
Valoració de la interacció com a eina per
prendre consciència dels sentiments propis i
aliens i per a la regulació de la conducta.
Coneixement de les diferències entre els
usos orals informals i formals de la llengua i
consciència de les situacions comunicatives
en què resulten adequats.
Pràctica de procediments bàsics d’assertivi
tat i de manteniment de les pròpies conviccions
en la interacció amb altres parlants.
Participació en debats de temes acadèmics
o escolars pautats i reglamentats.
Ús de les diferents estratègies comunicatives
que ajuden a l’inici, manteniment i finalització
de les interaccions i desenvolupament de les
dificultats de comunicació amb l’ús d’elements
verbals i no verbals que faciliten la realització de
les interaccions necessàries per aprendre.
Actitud de cooperació i respecte crític envers
les diferències d’opinió en les situacions de
treball cooperatiu.
Assumpció de les responsabilitats i coava
luació dels processos i dels resultats en les
situacions de treball cooperatiu.
Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió i interpretació de textos orals,
escrits i audiovisuals de la vida quotidiana, de
les relacions socials i dels mitjans de comu
nicació pròxims als interessos de l’alumnat:
argumentació ideològica, exposició d’idees i
informes, i administratius (carta a l’administra
ció, instància, currículums, sol·licitud de feina,
carta de presentació, formularis).
Comprensió de textos orals, escrits i audio
visuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb
atenció a les característiques específiques de
tots els tipus de textos específics de les dife
rents matèries curriculars i amb atenció a l’ob
tenció i comunicació d’informació dels diferents
mitjans i suports utilitzats per a la construcció
del saber propi de cada disciplina.

Anàlisi de seqüències audiovisuals proce
dents dels mitjans de comunicació, com a base
per a l’exercitació de situacions de conversa,
expressió d’opinió i d’argumentació.
Identificació del posicionament de les tesis
dels interlocutors i la defensa de les idees en
els textos que expressen el perquè de les coses
o el raonament i les argumentacions.
Cerca d’informació i hàbits de consulta
per comprendre i ampliar el contingut dels
missatges, utilitzant estratègies prèvies a la
cerca i amb recurs a fonts diverses: 1) escri
tes: bibliografia especialitzada; 2) en suport
digital: bases de dades i catàlegs digitals; 3)
fonts audiovisuals i electròniques d’informació
i comunicació: documentals, reportatges,
webs i altres amb continguts de les diferents
matèries curriculars.
Representació amb diferents suports mitjan
çant esquemes, diagrames i mapes conceptuals
de la interrelació de les idees i els seus matisos.
Síntesi dels arguments i resultats d’una conver
sa, col·loqui, entrevista o debat.
Ús de tècniques d’anàlisi del contingut de
textos orals, escrits i audiovisuals: quadres
sinòptics, diagrames i mapes conceptuals.
Utilització d’eines informàtiques per a elaborar
xarxes i diagrames conceptuals.
Valoració crítica en l’acceptació del contingut
de missatges orals, escrits i audiovisuals, tot
contrastant-la amb els coneixements propis i
sospesant les causes i les conseqüències de
les idees exposades.
Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Producció de textos orals, escrits i audiovi
suals a partir d’intencions i contextos comu
nicatius diversos: argumentació ideològica,
exposició de treballs i informes, administratius
(carta a l’administració, instància, currículums,
sol·licitud de feina, carta de presentació, em
plenat de formularis) respectant les normes
adequades a cada situació, text i suport.
Presentacions orals, escrites i audiovisuals
ben estructurades, amb suport multimèdia,
tenint en compte els diferents llenguatges,
sobre temes relacionats amb les diferents
matèries curriculars, amb atenció especial als
elements icònics necessaris per a una correcta
comunicació.
Elaboració de textos orals, escrits o audio
visuals ben estructurats, a partir de les idees
obtingudes en textos escrits o audiovisuals
elaborats en diferents llengües i suports.
Elaboració de textos escrits que tinguin com
a funció la millor presentació oral dels aspectes
treballats en les diferents àrees curriculars o en
altres situacions comunicatives formals.
Presentació ordenada i clara d’informacions
elaborades en les activitats acadèmiques amb
l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació
i la comunicació, amb atenció especial al
llenguatge audiovisual que cal utilitzar per a
una comunicació eficaç.
Procediment de planificació per aconseguir
coherència en les relacions internes i externes
dels continguts de textos orals, escrits i audi
ovisuals: documentació, pluja d’idees i la seva
selecció i ordenació.
Utilització autònoma de la biblioteca - me
diateca del centre així com de las tecnologies
de la informació i la comunicació com a font
d’informació i de models per a la realització
dels treballs escrits propis de cada matèria
curricular.
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Creació i utilització d’esquemes i mapes
conceptuals com a suport en les exposicions
orals, per tal de ser projectats amb format
multimèdia.
Textualització i revisió per aconseguir cohe
rència dels continguts de textos orals, escrits
i audiovisuals.
Aplicació dels elements característics del
registre lingüístic corresponent als diferents
àmbits d’ús dels textos produïts i selecció
del lèxic i la sintaxi adequats en cada situació
comunicativa.
Ús dels elements lingüístics i discursius
essencials per a la cohesió interna de les idees
dins dels textos orals, escrits o audiovisuals:
connectors textuals, procediments per a la
progressió del discurs i adequació dels registres
lingüístics a les funcions comunicatives, en
especial a les de les activitats acadèmiques.
Ús de la puntuació del text escrit en relació
amb l’organització oracional i amb la forma del
text (els paràgrafs i la distribució i ordenació
de les idees expressades).
Elaboració i organització del missatge audi
ovisual: combinació del text i les paraules amb
els altres recursos visuals, icònics i sonors.
Ús dels elements formals en els treballs:
Les citacions bibliogràfiques i d’altres fonts
d’informació. L’índex i la paginació. Les refe
rències intertextuals i intratextuals. Les notes
al peu de pàgina. L’organització dels títols,
els capítols i els apartats. La presentació
escrita dels resultats: polidesa, correcció, els
marges, portada.
Ús de tècniques digitals de tractament tex
tual: processadors de text per a l’organització
dels apartats i continguts: esquemes numèric,
sinòptic i claus; programes de presentació en
format multimèdia; programes de tractament
de la imatge per a la utilització eficaç dels
gràfics específics de cada disciplina i matèria
curricular i les il·lustracions.
Interès per la bona presentació dels textos
orals, respectant les normes gramaticals, orto
gràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics
utilitzats, i amb l’ús dels elements icònics que
complementin i donin suport a la informació
verbal per mitjà dels recursos digitals.
Interès per la bona presentació dels textos
escrits i audiovisuals, tant en suport paper
com digital, respectant les normes gramaticals,
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements
icònics utilitzats.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge
Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics
i habituals en la comunicació oral i escrita.
Reconeixement progressiu dels símbols
fonètics amb la pronunciació de fonemes
d’especial dificultat.
Reconeixement i producció de patrons
bàsics de ritme, d’entonació i accentuació de
paraules i enunciats.
Identificació d’expressions comunes, de
frases fetes i de lèxic apropiat a contextos
concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i
personal i a continguts d’altres matèries del
currículum.
Identificació i coneixement de les carac
terístiques dels discursos argumentatius,
expositius, administratius elaborats, i de la
conversa formal.
Coneixement de les modalitats oracionals
i la relació amb el context. L’estil directe i
indirecte.
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Identificació d’alguns mecanismes textuals
que donen agilitat al discurs, amb especial
atenció als connectors útils per introduir un
tema, relacionar idees, posar èmfasi, donar
detalls, introduir conclusions, indicar causa,
finalitat, condició, objecció, posicionament
davant de diverses opcions.
Identificació dels camps lexicosemàntics
que apareixen en els missatges, augment del
coneixement i domini del lèxic nou, especial
ment de l’àmbit administratiu.
Aplicació de procediments per enriquir el text
escrit mitjançant elements d’estil (ús d’anàfo
res i eliminació de repeticions) i mitjançant la
precisió lèxica (eliminació de mots genèrics).
Aplicació de fórmules genuïnes, tant de lèxic
com modismes o proverbis, amb especial
atenció a les peculiaritats de cada llengua.
Reconeixement de l’estructura dels diferents
tipus de text i la seva relació amb els paràgrafs.
La puntuació com a mecanisme organitzador
dels textos escrits.
Ús de procediments per compondre enun
ciats amb estil cohesionat: aposició, adjectius
i oracions de relatiu explicatius, construccions
de participi i gerundi, oracions coordinades i
subordinades.
Aplicació de procediments per enriquir el text
escrit mitjançant elements d’estil (ús d’anàfores
i eliminació de repeticions) i mitjançant la pre
cisió lèxica (eliminació de mots genèrics).
Coneixement i sistematització d’aquells
aspectes ortogràfics i sintàctics en què no
coincideix l’ús en la llengua parlada i la nor
mativa de l’escrita.
Us d’estratègies per a la correcció lingüística
i revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i
la consulta de diccionaris, eines informàtiques
de revisió del text, compendis gramaticals i
reculls de normes ortogràfiques.
Acceptació de l’error com a part del
procés d’aprenentatge i actitud positiva de
superació.
Participació en l’avaluació i ús d’estratègies
d’autoavaluació i autocorrecció, de les produc
cions orals, escrites i audiovisuals.
Conscienciació de les aptituds i dificultats
del progrés en l’aprenentatge lingüístic i co
municatiu.
Interès per desenvolupar un pensament
crític, obert i flexible en els processos co
municatius i en el context de l’aula i fora
d’aquesta.
Organització i valoració del treball individual
per progressar en l’aprenentatge de manera
autònoma i per a la millora personal i del treball
en equip per a la construcció col·lectiva del
coneixement.
Continguts comuns amb altres matèries
Interacció, comprensió i expressió de mis
satges orals, escrits i audiovisuals vinculats a
continguts d’altres matèries curriculars.
Dimensió estètica i literària
Lectura autònoma o guiada, en funció del
grau de complexitat, d’obres o fragments de
literatura catalana i castellana des de l’Edat
Mitjana al segle XX adequades a l’edat.
Coneixement d’obres i autors de literatura
universal més significatius en el temps, a partir
de fragments comentats, visionat de materials
audiovisuals o vídeos, assistència a represen
tacions teatrals, recitat de poesies, audicions
de poemes musicats. Relació amb altres arts
com arquitectura o pintura.

Contextualització dels textos literaris treba
llats: obres, autors i períodes més represen
tatius de la literatura catalana i castellana, des
de l’Edat Mitjana a l’actualitat i especialment
del segle XX.
Reflexió sobre els elements que fan que
una obra sigui considerada “clàssica” i so
bre l’actualitat dels temes de les obres que
han mantingut la seva vigència a través del
temps.
Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a
analitzar i interpretar el text literari: el comen
tari de text.
Lectura comentada i expressiva de contes
i novel·les que ofereixen estructures i veus
narratives diferents.
Lectura comentada i recitat de poemes, tot
comparant el tractament de temes recurrents
en diferents autors i períodes literaris, i valorant
la funció dels elements simbòlics i dels recursos
retòrics i mètrics en el poema.
Lectura comentada i dramatitzada d’obres
de teatre o fragments, tot valorant algunes
innovacions en els temes i en les formes.
Creació de textos literaris amb tècniques de
foment de la creativitat i de simulació, versionat
o elaboració a partir de models, utilitzant alguns
aprenentatges adquirits en les lectures (adap
tant els missatges “clàssics” a l’actualitat, a un
missatge més proper i propi o modificant-ne
les formes o els formats).
Elaboració de treballs crítics senzills sobre
obres literàries.
Utilització autònoma de la biblioteca del
centre, de les de l’entorn, de les biblioteques
virtuals i webs per al foment i orientació de
la lectura.
Desenvolupament progressiu de l’autonomia
lectora i de la consideració de la lectura com
a font de coneixement d’altres persones,
èpoques i cultures.
Lectura, anàlisi i ús d’altres llenguatges
estètics: el cinema i la seva relació amb obres
literàries a partir de lectures, visionats i anàlisi
de textos coneguts, propers als interessos i
gustos de l’alumnat o obres de significació en
la història de la cultura.
Llengües estrangeres
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals
Participació en converses, simulacions i
debats, pautats i preparats, sobre temes dels
àmbits educatiu i personal amb diverses finali
tats comunicatives i fent ús de les convencions
habituals de cada cas i també d’estratègies de
comunicació per resoldre les dificultats durant
la interacció.
Participació en converses relacionades
amb continguts d’altres àrees curriculars,
formulant preguntes i respostes adequades
per a la cerca, elaboració i comunicació de
les informacions pertinents.
Participació en interaccions orals, escrites
i audiovisuals en les tasques acadèmiques
per a l’activació de processos cognitius, i
al processament de la informació: ordenar,
classificar i contrastar dades i informacions, i
extreure’n conclusions.
Ús d’estratègies comunicatives per reformu
lar els missatges i adaptar-se als interlocutors
en contextos multilingües d’interacció i per a
superar les interrupcions en la comunicació.
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Participació en intercanvis breus sobre temes
familiars amb persones que parlen la llengua
estrangera, sempre que l’interlocutor utilitzi
un registre estàndard de la llengua i parli amb
lentitud i claredat.
Comunicació a través de correspondència
amb persones que parlen la llengua estrangera
a través de correu postal, correu electrònic i
entorns virtuals de comunicació.
Comprensió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Comprensió, d’instruccions, preguntes
i missatges en situacions de comunicació
interpersonal, reals i simulades.
Anticipació i formulació d’hipòtesi del con
tingut general d’allò que s’escolta amb suport
d’elements verbals (o de veu,) i no verbals
(icònics i gestuals).
Comprensió d’instruccions per al correcte
desenvolupament i resolució de tasques de
descoberta, individuals, de parella o de grup,
amb l’ús d’estratègies per al processament de
la informació de diferents fonts, i en suport i
format de tipologia diversa.
Recerques a Internet en la llengua o llengües
estrangeres que s’estan aprenent.
Comprensió global i específica de textos
orals, escrits o audiovisuals, en suport i format
de tipologia diversa, autèntics i semi autèntics,
sobre temes d’interès general i personal, i
d’altres relacionats amb continguts curriculars
de matèries no lingüístiques.
Ús d’estratègies adquirides en altres situ
acions per a la comprensió i interpretació de
textos diversos com ara: ús dels coneixements
previs sobre el tema i la situació, identificació
de paraules clau, de funcions comunicatives,
de la intenció de qui parla, i dels elements
paralingüístics.
Iniciativa per llegir i interpretar textos relaci
onats amb els seus interessos, de tota mena
de format i tipus i d’extensió diversa, llegits de
forma autònoma o col·laborativa, com a font
de plaer i de descoberta.
Expressió de missatges orals, escrits i
audiovisuals
Utilització de respostes espontànies i
adequades, i iniciativa en la formulació de
preguntes en les situacions de comunicació
a l’aula o en l’entorn educatiu.
Producció de textos orals, com ara cançons,
poemes i rimes, i de descripcions i narracions
sobre experiències i esdeveniments de l’àmbit
personal, educatiu o general, justificant i expli
cant breument les seves opinions, i tot tenint
cura de la pronúncia i entonació adequades
a la situació.
Producció de textos escrits o audiovisuals
amb ús del registre apropiat a l’interlocutor a
qui van dirigits.
Producció semi controlada de textos, en su
port paper o digital, que mostrin coherència, amb
ortografia i puntuació correctes, estructurats en
paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats
a partir de diverses intencions comunicatives,
i prenent com a referència models treballats
prèviament
Ús d’expressions comunes, frases fetes i
lèxic sobre temes d’interès personal i gene
ral, quotidians i relacionats amb continguts
curriculars.
Coneixements del funcionament de la llen
gua i el seu aprenentatge

Full de disposicions i actes administratius

Identificació i ús d’elements lingüístics
bàsics i habituals en la llengua i identificació
d’antònims, “falsos amics” i de paraules amb
prefixos i sufixos més habituals.
Anàlisi i reflexió sobre l’ús i el significat de
diferents formes lingüístiques adequades a
diferents intencions comunicatives, mitjançant
la comparació i el contrast amb les llengües
que coneix l’alumnat.
Identificació d’estratègies per a la compren
sió i interpretació de missatges i documents
coneixements previs sobre el tema i la situació,
identificació de paraules clau, de funcions
comunicatives, de la intenció del parlant i dels
elements paralingüístics.
Reconeixement progressiu i cura de la pro
núncia dels fonemes que presenten una espe
cial dificultat en les llengües estrangeres.
Reconeixement i producció autònoma de
diferents patrons de ritme, d’entonació i ac
centuació de paraules i frases.
Identificació i ús d’estratègies d’aprenentat
ge per recordar, organitzar i revisar continguts
lingüístics situats en contextos comunicatius,
adaptant-les a la millor manera d’aprendre
de cadascú.
Incorporació progressiva de recursos per
a l’aprenentatge autònom: diccionaris, llibres
de consulta, materials de referència, mitjans
audiovisuals, materials en suport digital, en
trevistes a experts.
Utilització de diversitat de materials de con
sulta, documents de mitjans audiovisuals i de
les tecnologies de la informació i de la comu
nicació per a la realització d’activitats d’altres
matèries curriculars i per al desenvolupament
de competències lingüístiques i comunicatives
en llengua estrangera.
Participació en l’avaluació i ús d’estratègies
d’autocorrecció de les produccions orals,
escrites i audiovisuals.
Reconeixement i acceptació de l’error com
a part del procés d’aprenentatge i actitud
positiva de superació.
Reflexió sobre l’organització del treball
personal com a estratègia per progressar en
l’aprenentatge de manera autònoma.
Interès per aprofitar les oportunitats d’apre
nentatge creades en el context de l’aula i fora
de l’aula.
Participació activa en el treball en col·labo
ració.
Interès per desenvolupar un pensament
crític, obert i flexible en els processos co
municatius.
Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge
de llengües i valoració (fortaleses i dificultats)
del propi progrés així com adopció de mesures
per millorar l’aprenentatge.
Dimensió estètica i literària
Valoració i interès per conèixer, i per la
lectura i audició de produccions tradicionals i
actuals orals i escrites de la llengua estrangera
(cançons, contes, llegendes, etc.).
Lectura i comprensió i gaudi textos literaris
adaptats als gustos i capacitat lectora dels
aprenents adolescents.
Lectura i comprensió de textos literaris, cu
rosament seleccionats i adaptats als aprenents
adolescents, d’autors clau de la literatura en
la llengua estrangera
Reconeixement i valoració dels autors dels
textos llegits.

Dimensió plurilingüe i intercultural
Llengua i literatura (catalana i castellana) i
Llengües estrangeres
Conscienciació que les llengües són elements
que defineixen la identitat personal i col·lectiva,
una eina potenciadora de la comunicació i l’apre
nentatge i una porta oberta a la comprensió del
món i de les altres persones.
Conscienciació de pertinència a una comuni
tat lingüística, social i cultural i actitud positiva
d’interès i confiança davant la diversitat de
llengües i cultures.
Sensibilitat per comprendre la complexitat
i diversitat de relacions que cadascú manté
amb les llengües i cultures.
Interès per conèixer les varietats de la llengua
catalana en els diferents territoris on es parla.
Coneixement, mitjançant els enregistraments,
de les varietats més rellevants del català.
Factors històrics i geogràfics explicatius de
les varietats.
Coneixement de les varietats més rellevants
de la llengua espanyola, tant a la península
com en altres territoris de parla hispana.
Factors històrics i geogràfics explicatius de
les varietats.
Conscienciació de l’evolució de les relacions
entre llengües en contacte i la diversitat de
situacions que es produeixen.
Ús de la comparació entre llengües romà
niques conegudes i d’altres estratègies per
a la comprensió de missatges propers als
interessos de l’alumnat.
Coneixement de la diversitat de llengües que
es parlen a Espanya i a Europa. Llengües que
ens són més pròximes i de les quals tenim
coneixement i llengües que ens són menys
conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben
diferenciats. Visionat de material en diferents
llengües europees. Localització en un mapa
i recerca d’informació a Internet. Les famílies
lingüístiques més conegudes.
Valoració de l’adquisició de la competència
comunicativa en més d’una llengua, i interès
per efectuar intercanvis comunicatius amb par
lants d’altres llengües. Importància d’aquesta
competència per a la formació, instrucció i
relació amb l’exterior.
Observació d’usos multilingües quotidians
en els mitjans de comunicació, al carrer en la
producció artística.
Disposició per utilitzar els coneixements de
llengües, segons el domini diferent que se’n
tingui, en contextos reals i funcions diverses:
intercanvis amb persones o en recerques d’in
formació en qualsevol dels formats possibles
(audiovisual, Internet, material de consulta) en
qualsevol de les matèries curriculars.
Expressió d’emocions, afeccions i senti
ments amb l’ús de diferents recursos verbals
i no verbals de diverses llengües i cultures, en
especial en les llengües estrangeres apreses
a classe.
Comparació i identificació de les semblances
i diferències dels sistemes fonètics i la prosò
dia de diferents llengües conegudes a partir
de temes propers als interessos de l’alumnat
mitjançant eines i suports adequats.
Conscienciació que cada persona organitza
el món i expressa sentiments a partir de la seva
llengua, i que aprendre una llengua és també
assumir aquesta manera de veure el món i
d’entendre les relacions que s’estableixen amb
les persones i les coses.
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Interès per parlar correctament la llengua
pròpia i les apreses en el currículum escolar.
Influències entre llengües al llarg de la història i
en l’actualitat: manlleus, formes de calc.
Valoració i argumentació raonada que no hi
ha cap llengua que sigui inherentment superior
o inferior -independentment del nombre de
parlants de cada una i que tinguin estat o no- i
que totes estan adaptades a les necessitats de
les persones que les parlen. Recerca sociolin
güística per captar actituds negatives envers
llengües o variacions de llengües.
Conscienciació de la vida, mort i la revita
lització de les llengües al món: les llengües i
els estats, llengües oficials i els factors que les
han condicionat, llengües minoritàries.
Coneixement, mitjançant l’exploració, de di
ferents registres (vulgar, col·loquial, estàndard,
acadèmic) del català en diversitat de situacions
i especial en els mitjans de comunicació.
Conscienciació de les pròpies actituds
davant les diferències de llengües i cultures,
i valoració de les variacions lingüístiques i
culturals.
Percepció de les dificultats de comunicació
amb persones que parlen altres llengües, es
pecialment amb les de l’entorn més pròxim,
i plantejar possibles solucions verbals i no
verbals per facilitar la comunicació.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i res
pectuós amb les diferències. Ús de fórmules
de cortesia en els intercanvis socials.
Actitud crítica davant dels missatges que
suposin qualsevol tipus de discriminació i
voluntat de superar els prejudicis.
Criteris d’avaluació
Llengua i literatura (catalana i castellana)
Participar activament i reflexivament en inte
raccions orals, escrites i audiovisuals per a l’
aprenentatge i per a les relacions socials, dintre
i fora de l’aula i amb l’ús dels recursos de les
TIC, identificant els problemes de comunicació
i sabent resoldre-les convenientment.
Comprendre textos (orals, escrits i audi
ovisuals) expositius i argumentatius per a
l’expressió d’idees i raonaments, expositius
per a la presentació de treballs i informes,
conversacionals per a l’obtenció d’informació
i administratius per a la relació formal amb
l’administració i amb el món laboral.
Comprendre i sintetitzar seqüències audi
ovisuals, procedents dels mitjans de comu
nicació, relacionades amb diversa tipologia
de textos.
Realitzar exposicions orals sobre fets d’ac
tualitat que siguin d’interès de l’alumnat o
continguts curriculars, amb ajuda de mitjans
audiovisuals i dels recursos de les TIC.
Cercar informació per comprendre i ampliar
el contingut dels missatges orals, escrits o
audiovisuals, utilitzant diverses estratègies.
Produir textos de diferents tipus: argumen
tació ideològica, treballs i informes, i adminis
tratius, usant procediments de planificació i
elements lingüístics per a la cohesió interna de
les idees dins del text. Aplicar les estratègies
per a la correcció lingüística i revisió gramatical
dels textos.
Conèixer les característiques estructurals i
gramaticals dels tipus de textos esmentats,
posant especial atenció en el reconeixement
de les formes verbals i en les modalitats ora
cionals i la relació amb el context.
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Aplicar procediments per enriquir el text es
crit mitjançant elements d’estil (ús d’anàfores i
eliminació de repeticions), mitjançant la precisió
lèxica i l’aplicació de fórmules genuïnes, tant
de lèxic com modismes o proverbis.
Mostrar interès per la millora de l’expressió
oral, escrita i audiovisual pròpia i aliena i res
pectar les opinions d’altri.
Exposar una opinió ben argumentada sobre
la lectura d’una obra completa adequada a
l’edat; avaluar l’estructura i l’ús dels elements
del gènere, l’ús del llenguatge i el punt de
vista de l’autor; situar el sentit de l’obra en
relació amb el context històric i cultural i amb
la pròpia experiència.
Utilitzar els coneixements literaris en la
comprensió i la valoració de textos breus o
fragments, tot tenint en compte alguns temes
i motius recurrents, les característiques del gè
nere, el valor simbòlic del llenguatge poètic i la
funcionalitat dels recursos retòrics del text.
Mostrar coneixement d’autors/es, obres i pe
ríodes més significatius de la literatura catalana
i castellana de l’Edat Mitjana al segle XX.
Crear textos, en suport paper o digital,
prenent com a model un text literari treballat
a l’aula.
Reconèixer i valorar la diversitat lingüística
d’Europa i del món, analitzant la realitat de la
vida i mort de les llengües.
Participar activament i reflexivament en l’ava
luació (autorregulació, coavaluació) del propi
aprenentatge i el dels altres amb una actitud
activa i de confiança en la pròpia capacitat
d’aprenentatge i ús de les llengües.
Criteris d’avaluació
Llengües estrangeres
Participar en converses i simulacions breus,
relatives a situacions habituals o d’interès per
sonal i amb finalitats comunicatives diferents,
utilitzant les convencions pròpies de la con
versa i les estratègies necessàries per resoldre
les dificultats durant la interacció.
Fer ús de fòrmules característiques del llen
guatge formal i informal en les comunicacions
orals i escrites.
Comprendre la informació general i espe
cífica, de missatges i documents autèntics,
incloent-hi els procedents dels mitjans de
comunicació i semi-autèntics en suport i format
de tipologia diversa, sobre temes d’interès dels
àmbits personal i educatiu.
Comprendre la informació general i espe
cífica de diferents textos escrits, autèntics i
adaptats, d’extensió variada, i reconèixer la
seva intenció comunicativa.
Elaborar textos diversos, orals o escrits,
tenint cura del registre, el lèxic, les estructures,
i alguns elements de cohesió i coherència per
marcar la relació entre idees i fer-los entenedors
als destinataris o destinatàries.
Utilitzar de forma conscient, en contextos
de comunicació variats, els coneixements ad
quirits sobre el sistema lingüístic de la llengua
estrangera com a instrument d’autocorrecció
i d’autoavaluació de les produccions pròpies
orals i escrites i per comprendre les produc
cions dels altres.
Utilitzar els recursos de les TIC de forma
progressivament autònoma per buscar in
formació, produir textos a partir de models,
enviar i rebre missatges de correu electrònic i
per establir relacions personals orals i escrites,
i mostrar interès pel seu ús.

Mostrar una actitud respectuosa, d’interès
i de descoberta envers la cultura i formes de
vida diferents a la pròpia.
Participar en l’avaluació de les produccions
pròpies i les dels altres i mostrar una actitud
activa i de confiança en la capacitat d’apre
nentatge de llengües.
Participar activament en el treball col·labo
ratiu.
Ciències de la naturalesa
L’estudi de les Ciències de la naturalesa,
que són part de la cultura generada per la
humanitat al llarg de la seva història, han de
promoure en els joves l’interès per cercar
respostes científiques als interrogants que els
planteja el contacte directe amb la naturalesa.
La finalitat és comprendre el món natural i
els canvis que l’activitat humana hi produeix
i ajudar a prendre decisions que tinguin en
compte tant els coneixements científics com
els procediments i les estratègies que carac
teritzen la ciència.
L’enfocament de les Ciències de la natu
ralesa a l’Educació secundària obligatòria, en
coherència amb els aprenentatges realitzats
a l’etapa d’Educació primària, es dirigeix a
l’anàlisi de problemes de l’entorn de l’alumnat
i té en compte la valoració de les implicacions
socials que comporten els coneixements i les
aplicacions científiques actuals.
Al llarg de l’Educació secundària obligatòria
s’ha de posar a l’abast de l’alumnat aquells
coneixements que proporcionen maneres útils
de comprendre el món i els seus problemes
més rellevants, aquells que el ciutadà i ciuta
dana trobarà sovint al llarg de la seva vida i
sobre els quals haurà de prendre decisions,
especialment els relacionats amb els fenòmens
i aparells quotidians, la gestió sostenible del
medi ambient i la salut pròpia i la comunitària.
Així, en fer comprensibles molts processos i
fenòmens que són rellevants per a la vida dels
nois i les noies, es donaran les condicions
perquè puguin prendre decisions basades en
arguments fonamentats en la ciència.
La ciència, en tant que activitat humana
complexa, implica múltiples dimensions de
la persona, factors socials i recursos. En tot
moment, han d’estar presents i valorar-se
adequadament aspectes com: les emocions i
el gaudi que comporta el desenvolupament de
l’activitat científica, el plantejament i la posada
en practica de l’experimentació per recollir
evidències, la recerca de la racionalitat en la
formulació de conclusions i la comunicació
de les idees i processos, utilitzant diferents
tipologies textuals i modes comunicatius, tot
valorant els principis ètics que han de presidir
tots els passos de la pràctica científica.
Les Ciències de la naturalesa han de per
metre a l’alumnat viure, apreciar i gaudir totes
aquestes dimensions de l’activitat científica,
tant en la construcció de coneixement com
en la seva aplicació. Per aconseguir-ho, cal
que el treball científic adapti els trets que
el caracteritzen a les condicions, circums
tàncies i possibilitats de l’activitat escolar i
alhora es desenvolupi a partir d’una sèrie
de tasques significatives i útils per a aquells
que les duen a terme. En tots els cursos de
l’etapa s’incideix en uns continguts comuns
referents a la implicació amb el treball científic
a l’aula. Aquests continguts són inherents a
l’activitat científica i també cal ensenyar-los i
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aprendre’ls, especialment fent-los servir en el
treball diari per avançar en els coneixements
científics i les seves aplicacions, i combinant-ho
amb reflexions posteriors per possibilitar que
l’alumnat transfereixi coneixements i continuï
aprenent en un futur de manera progressiva
ment autònoma.
L’activitat científica en el marc escolar serà
reeixida en la mesura que l’alumnat trobi sentit
a les diverses situacions que s’hi plategin
i li resultin útils per aprendre a enfrontar-se
responsablement i amb èxit als reptes que la
societat planteja.
Competències pròpies de la matèria
La competència científica es defineix com
la capacitat d’utilitzar el coneixement científic
per identificar preguntes i obtenir conclusions
a partir d’evidències, amb la finalitat de com
prendre i ajudar a prendre decisions sobre el
món natural i els canvis que l’activitat humana
hi produeix.
La competència científica està estretament
relacionada amb la competència bàsica del
coneixement i la interacció amb el món físic.
Assolir la competència científica comporta:
Emocionar-se amb la ciència, amb la seva
metodologia per generar explicacions sobre
els objectes i fenòmens del món, amb la
bellesa d’aquestes explicacions i amb les
seves aplicacions quan s’utilitza de manera
responsable.
Pensar científicament a partir de construir
i utilitzar versions elementals però complexes
dels grans models de la ciència. Aquests
coneixements han de proporcionar estratègies
útils per descriure els fenòmens relacionats
amb problemes socialment rellevants, per
explicar-los i per fer prediccions.
Analitzar i donar resposta a problemes con
textualitzats, a partir de plantejar-se preguntes
investigables científicament, de planificar com
trobar evidències de les explicacions inicials
elaborades, de posar en pràctica el procés
de recerca d’aquestes evidències, de deduir
conclusions i d’analitzar-les críticament.
Pensar de manera autònoma i creativa,
tot assumint que el coneixement científic
evoluciona a partir de la recerca d’evidències
i també de les discussions sobre les maneres
d’interpretar els fenòmens.
Comunicar en llenguatge científic les dades,
les idees i les conclusions utilitzant diferents
modes comunicatius, i argumentar-les tenint en
compte punts de vista diferents del propi.
Comprendre textos de contingut científic
de diferents fonts (Internet, revistes i llibres de
divulgació científica, discursos orals, etc.) i dis
posar de criteris per analitzar-los críticament.
Utilitzar el coneixement científic per argu
mentar de manera fonamentada i creativa les
actuacions com a ciutadans i ciutadanes res
ponsables, especialment les relacionades amb
la gestió sostenible del medi, la salut pròpia i
la comunitària, i l’ús d’aparells i materials en
la vida quotidiana.
Aportacions de la matèria a les competències
bàsiques
La formació de l’alumnat en els continguts
de la matèria de les Ciències de la naturalesa
contribueix a l’assoliment de totes les altres
competències bàsiques de la manera que es
detalla a continuació.
Competència comunicativa lingüística i
audiovisual. Les Ciències de la naturalesa
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contribueixen a aquesta competència aportant
el coneixement del llenguatge de la ciència, que
és indissociable al del propi coneixement cien
tífic. Aquest llenguatge es concreta en maneres
específiques de descriure els fets i fenòmens,
d’explicar-los i exposar-los, de justificar-los i
argumentar-los, i de definir-los. Així mateix,
la complexitat dels fets i fenòmens objecte
d’estudi requereix la col·laboració d’altres
llenguatges comunicatius com per exemple
el multimèdia. L’aprenentatge es construeix a
partir de la interacció entre aquests diferents
llenguatges.
Competències artística i cultural . La ciència,
vista com a conjunt de models i teories, de
processos i de valors construïts per homes i
dones al llarg dels segles, és una forma de
cultura bàsica en el context actual. Més enllà
de les seves aplicacions, l’aprenentatge de la
ciència possibilita accedir a formes d’explicar,
de raonar, de valorar i d’actuar sovint diferents
de les del sentit comú. L’apropiació d’aquest
tipus de cultura necessita del desenvolupament
de la imaginació i de la creativitat, aspectes que
es comparteixen amb la competència artística,
i constitueix una font de plaer que és important
que els nois i les noies descobreixin.
Tractament de la informació i competència
digital. Actualment les persones poden accedir
a la informació sobre temàtiques de contingut
científic a través de tots tipus de mitjans, però
molt especialment d’Internet. Tanmateix, l’ús
d’aquesta informació comporta saber utilitzar
el coneixement bàsic que s’aprèn a l’escola
per analitzar-la críticament. Al mateix temps,
l’aprenentatge científic requereix comunicar les
idees de manera convincent, concisa i unívoca,
a partir de combinar dades, informacions i
coneixements utilitzant tot tipus de suports. La
utilització dels recursos TIC, propis d’aquesta
matèria, a més de facilitar les observacions
també permeten la recopilació i el tractament
de les dades, i la modelització de fenòmens
i, per tant, construir el coneixement.
Competència matemàtica. El desenvo
lupament de la competència científica està
íntimament associat al de la competència
matemàtica. La mesura, el tractament de les
dades, la construcció i lectura de gràfics, les
representacions geomètriques i la deducció i
interpretació de models matematitzats són,
entre d’altres, àmbits que els dos camps
competencials comparteixen i que cal treballar
conjuntament en la recerca de respostes a les
preguntes que ens fem sobre els fenòmens
de la naturalesa.
Competència d’aprendre a aprendre. Les
persones generen en el context quotidià idees
per interpretar el món, idees que cal aprendre a
canviar per apropiar-se de la cultura científica.
Per aprendre ciències, a l’escola i al llarg de
tota la vida, cal ser capaç de reconèixer les
limitacions de les pròpies idees i de fer-les
evolucionar a partir d’observar el món amb
nous ulls i de contrastar-les amb les dels altres.
Això comporta ser capaç de fer-se preguntes
sobre el que succeeix en el seu entorn, d’ima
ginar respostes, d’autoregular-les, de treballar
en equip, de no desanimar-se davant de les
dificultats, de reconèixer les pròpies poten
cialitats i carències i, molt especialment, de
reconèixer el plaer d’aprendre i de compartir
el saber amb els altres.
Competència d’autonomia i iniciativa perso
nal. Tant la ciència com el seu aprenentatge

són el resultat d’un procés d’evolució constant.
La competència científica comporta ser capaç
de plantejar-se problemes rellevants i de donarhi respostes sovint provisionals i sotmeses a
l’autocrítica. Necessita posar en pràctica un
pensament divergent i creatiu, assumir que
l’error forma part de l’aprenentatge i mante
nir l’autoestima davant de les dificultats. Al
mateix temps, es posa en acció en el marc
de projectes de treball sovint col·lectius que
comporten tenir iniciatives, organitzar-se de
manera efectiva, negociar i prendre decisions,
etc. Tots aquests aspectes, junt amb d’altres,
contribueixen al desenvolupament de l’auto
nomia de l’alumnat.
Competència social i ciutadana. Els aprenen
tatges en el camp de les ciències de la natu
ralesa aporten al desenvolupament d’aquesta
competència, d’una banda, coneixements
que possibiliten analitzar els problemes del
nostre entorn i els globals del planeta des de
la seva complexitat, així com fonamentar les
opinions i l’actuació responsable. D’una altra
banda, també aporten estratègies i actituds
per afrontar aquesta anàlisi relacionades
amb la recerca de l’objectivitat, el rigor i la
racionalitat i, al mateix temps, amb el reco
neixement dels condicionaments socials en
el desenvolupament de la ciència, del grau
d’incertesa en les afirmacions i de la necessitat
d’aplicar el principi de precaució a l’hora de
prendre decisions.
Estructura dels continguts
Els continguts de la matèria s’orienten a la
construcció de versions elementals dels grans
models de la ciència útils per conceptualitzar
la matèria, l’energia, els ésser vius en el seu
medi i els canvis a l’Univers i a la Terra. Al llarg
dels tres cursos obligatoris anirà augmentant la
complexitat dels models objecte d’estudi.
El treball entorn dels models ha de partir
de l’anàlisi de situacions significatives per a
l’alumnat. Cada situació es pot analitzar des
de models corresponents a diferents disciplines
científiques, i en cada cas caldrà identificar
quina és la que és més útil en funció de la
pregunta o del problema plantejat. Tanmateix
en tots els casos cal tendir a l’establiment de
relacions entre els possibles models interpre
tatius, sovint complementaris. L’alumnat haurà
de ser capaç d’utilitzar aquests models per a
la comprensió de situacions o problemes ben
diversos i per a la presa de decisions.
El primer curs de l’Educació secundària
obligatòria està organitzat al voltant de la iden
tificació, interpretació i anàlisi de la diversitat i
de les regularitats en els materials, els éssers
vius, els embolcalls de la Terra i les estructures
que conformen l’Univers.
El segon curs està organitzat al voltant dels
canvis relacionats amb transferències d’energia
en els objectes i materials, en els éssers vius
i els ecosistemes, i en els processos geo
lògics, sempre amb la finalitat que aquests
coneixements promoguin que l’alumnat sigui
capaç d’actuar de manera fonamentada i
responsable.
El tercer curs posa l’accent en aspectes
funcionals i estructurals per explicar el canvi
químic, els sistemes elèctrics, el cos humà
i els processos geològics interns. Aquest
curs es pot plantejar com una sola matèria o
com dues diferenciades i en ambdós casos
serà important buscar la coordinació, tant
pel que fa a les estratègies i procediments
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objecte d’estudi com entre els continguts
conceptuals. Per exemple, connectant l’estudi
de la matèria i els seus canvis amb el de les
funcions en l’espècie humana. L’avaluació
serà conjunta.
El quart curs és optatiu i l’alumnat podrà
escollir les matèries de Biologia i Geologia
o de Física i Química entre d’altres matèries
optatives. El contingut de Biologia que es
planteja se centra en la introducció de les
tres teories-clau de la disciplina: la teoria
cel·lular, la teoria cromosòmica de l’herència
i la teoria de l’evolució. La Geologia s’aborda
a partir de l’estudi de la història de la Terra i
dels seus canvis a partir d’introduir la teoria
de la tectònica de plaques. El currículum de
Física es centra en l’estudi dels principis que
governen el moviment de les partícules i les
ones, que han donat lloc a la física moderna.
El contingut de Química se centra en el de la
interpretació de propietats de les substàncies
i dels seus canvis en funció de la teoria ato
micomolecular. Tot i que aquest curs té com
a fil conductor les grans teories de la ciència,
el seu estudi no s’ha de desvincular de la
interpretació de problemes de la humanitat,
així com de l’anàlisi crític de les actuacions
que es duen a terme.
En tots els cursos hi ha un bloc de continguts
comuns, que es refereixen als processos que
caracteritzen la ciència i les actituds i valors
associats a ella. Aquests coneixements són
comuns a tots els cursos i a totes les dis
ciplines científiques, però es planteja incidir
a cada curs en alguns aspectes específics.
Aquests continguts s’han organitzat en funció
de quatre finalitats per: a) afrontar la com
prensió de fenòmens i situacions complexos;
b) investigar els problemes, obtenir dades i
reconèixer evidències; c) extreure conclusions,
validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les, i d)
transferir el nou coneixement a la interpretació
d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i
responsable. Tot i que s’han descrit en un bloc
diferenciat dels altres, el seu aprenentatge ha
de desenvolupar-se al mateix temps que el dels
continguts conceptuals, ja que és important
que hi hagi coherència entre les maneres de
construir ciència i les maneres d’aprendre-la.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
L’activitat científica ha de partir de l’anàlisi
de situacions que tinguin sentit per a l’alumnat,
que siguin idònies per promoure una cons
trucció significativa de les grans idees de la
ciència i que siguin també rellevants socialment
i ajudin a prendre decisions en relació amb els
problemes de les persones i del planeta.
En aquesta anàlisi serà important que
el procés d’ensenyament dissenyat ajudi
l’alumnat a fer evolucionar el seu pensament
des de les seves concepcions inicials, sovint
alternatives, cap a idees més properes a les
que manté la ciència actual i a adonar-se com
els models i teories científiques transformen
la nostra manera de veure el món. A tal fi és
important que es dediqui temps a reflexionar
sobre el que s’ha fet i el que queda encara
per entendre, sobre com organitzar i sistema
titzar tot el que s’ha fet i s’ha après, i sobre
les maneres de solucionar les dificultats i els
dubtes plantejats.
Aquest creixement individual ha d’anar
acompanyat d’un treball col·lectiu de manera
que tothom pugui compartir representacions,
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discutir afirmacions, qüestionar opinions, donar
arguments, aportar alternatives, proposar ex
periments o suggerir nous reptes. A l’aula s’han
de donar totes les combinacions de treball pos
sibles: individual, per parelles, en petit grup i en
gran grup, tenint present però que sempre s’ha
de promoure que inicialment cadascú tingui la
possibilitat de fer-se preguntes i d’imaginar-se
les seves respostes. Sense haver formulat la
pròpia idea, és impossible posar-la a prova ni
contrastar-la amb les dels altres.
També cal promoure en l’alumnat l’establi
ment d’interrelacions entre els continguts de
les diferents disciplines científiques, de manera
que el procés d’ensenyament sigui més eficient
i, al mateix temps, tingui molt més sentit per
als que aprenen tot el que se’ls proposa fer
i pensar.
Per aprendre ciències també és fonamental
desenvolupar actituds favorables al seu estudi
i donar la possibilitat que l’alumnat descobreixi
el gaudi que representa poder comprendre
els fenòmens i fer prediccions. Tanmateix, per
arribar a experimentar aquest plaer necessita
d’un acompanyament per superar els moments
de desànim, i que pugui trobar sentit a les
activitats que se li proposen realitzar.
Aquestes activitats han de ser variades i
orientades a promoure el desenvolupament
de capacitats diverses. És imprescindible el
treball experimental, fent explícita la pregunta
que el guia, les dades que es recullen (què
ha passat) i la possible interpretació (per què
ha passat). És més idoni aquell treball que
es planteja com a punt de partida per fer-se
preguntes o per trobar resposta a problemes
oberts, que no pas el dissenyat per comprovar
afirmacions. També són importants les activi
tats de simulació i el joc, per afrontar l’anàlisi
de situacions complexes, l’ús d’analogies, els
debats, l’anàlisi crítica d’informacions obtingu
da a partir de diferents mitjans.
Les TIC esdevenen un instrument relle
vant en l’ensenyament i aprenentatge de
les ciències, des de l’observació inicial fins
a la realització i valoració final. A partir de
visualitzadors i sensors es pot observar i
mesurar fenòmens reals, transferint les dades
a l’ordinador per organitzar-les, fer-ne els
gràfics corresponents i analitzar-ho sense
haver de fer els càlculs mecànicament. Amb
la modelització de fenòmens i els simuladors,
a partir de la interacció amb els objectes, es
poden fer proves virtuals.
L’avaluació ha d’estar dirigida fonamental
ment a millorar l’aprenentatge de l’alumnat.
En aquest sentit ha de possibilitar, en primer
lloc, que els propis alumnes recullin informació
sobre si la seva representació dels objectius
del que estan aprenent coincideix amb la del
docent, si anticipen i planifiquen el seu pen
sament i la seva acció adequadament, i si es
representen els criteris amb els quals seran
avaluats. I en segon lloc, puguin regular les
dificultats i mancances detectades. Un procés
d’ensenyament no té sentit si no incorpora un
pla d’acció per donar resposta a les dificultats
detectades en l’alumnat al llarg del procés
d’aprenentatge.
L’avaluació final, que té com a finalitat com
provar si l’alumnat ha assolit els continguts que
s’expliciten en dels criteris d’avaluació de cada
curs, s’haurà de fer a partir de proposar als
nois i noies situacions o problemes en relació
amb els quals, per donar-hi resposta, hagin

d’aplicar els coneixements apresos i no tant
repetir-los mecànicament. Les respostes poden
ser comunicades per mitjans i recursos diver
sos, com per exemple: fent una exposició oral,
utilitzant un programa de presentació, realitzant
un vídeo, elaborant un informe escrit, responent
a preguntes en una prova escrita.
Objectius
La matèria de Ciències de la naturalesa de
l’educació secundària obligatòria té com a
objectiu el desenvolupament de las capacitats
següents:
1. Comprendre las grans idees de la cièn
cia i utilitzar-les per interpretar fets rellevants
de la vida quotidiana així com per analitzar i
valorar les repercussions del desenvolupament
tecnocientífic.
2. Utilitzar conceptes i estratègies pròpies
del treball científic ja sigui manipulativament o a
través de simulacions, per plantejar preguntes
rellevants i obtenir conclusions a partir d’evi
dències i proves experimentals, amb la finalitat
de comprendre i ajudar a prendre decisions
sobre canvis en la natura, produïts o no per
les persones.
3. Comprendre missatges de continguts
científic, elaborar-ne i comunicar-ne, utilitzant el
llenguatge oral i escrit i fent servir quan calgui
altres llenguatges i recursos, especialment els
provinents de les TIC, que puguin ajudar a fer
la comunicació més eficaç.
4. Cercar i seleccionar informació sobre
temes científics, utilitzant diferents mitjans i
fonts, valorar-la críticament i emprar-la per
orientar i fonamentar les pròpies opinions i l
actuacions.
5. Cooperar en grups socialment heteroge
nis en la resolució de problemes abordables
amb els conceptes i procediments propis de
les ciències, demostrant iniciativa i creativitat
en el plantejament de propostes i ajudant els
companys i companyes en la regulació de les
dificultats que es manifesten.
6. Tendir a actuar en funció d’actituds i
hàbits favorables a la cura i promoció de la
salut individual i comunitària fonamentats en
els coneixements bàsics científics, utilitzant
estratègies que permetin enfrontar-se als riscos
de la societat actual en aspectes relacionats
amb l’alimentació, les addiccions, la sexualitat
i la prevenció de les malalties en general.
7. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar
els coneixements científics i les interaccions
de la ciència i la tecnologia, per satisfer les
necessitats humanes i per participar en la
presa de decisions sobre problemes locals i
globals que s’enfronta la societat en vistes a
assegurar un futur més sostenible.
8. Reconèixer que per a l’exercici de moltes
professions es necessiten coneixements cien
tífics i saber aplicar processos propis d’aquest
camp de saber.
9. Analitzar críticament qüestions científi
ques socialment controvertides, argumentar
les pròpies opinions tenint en compte les dels
altres i aportant evidències i raons fonamen
tades en el coneixement científic, i tendir a
actuar de manera conseqüent, responsable
i solidària.
10. Reconèixer la naturalesa de la ciència i
situar els coneixements científics més impor
tants en un context històric, per comprendre
tant la gènesi dels conceptes i teories fona
mentals. com les interaccions entre la ciència,
la tecnologia i la societat.
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Primer curs
Continguts comuns a tots els blocs
Per afrontar la comprensió de fenòmens i
situacions complexos
Observació i descripció científica d’estruc
tures a l’Univers i a la Terra, de materials i
éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera
rigorosa.
Comparació de les característiques identi
ficades utilitzant taules.
Identificació dels criteris de classificació utilit
zats per la comunitat científica i reconeixement
que responen a acords consensuats.
Plantejament de preguntes al voltant de les
característiques dels materials i dels éssers
vius de l’entorn, i valoració del seu interès per
a ser investigades.
Per investigar els problemes, obtenir dades i
reconèixer evidències
Identificació de les magnituds a mesurar,
estimació de la mesura i selecció dels ins
truments més idonis (analògics i digitals) per
obtenir dades.
Disseny i aplicació de procediments de
mesura, utilitzant amb cura els materials i ins
truments, respectant les normes de seguretat
i recullin les dades amb un grau de precisió
adequat a l’objectiu de la recerca.
Elaboració de taules i de gràfics, fonamental
ment histogrames, per comunicar les dades de
forma convencional i amb els recursos TIC.
Identificació de les variables a observar per
obtenir evidències sobre com els diferents
éssers vius realitzen les funcions.
Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi
crítica de la informació trobada.
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzarles i comunicar-les
Comparació entre observacions i mesures
de materials i d’éssers vius. Anàlisi dels di
ferents resultats obtinguts, de les raons que
els justifiquen i de les maneres d’afrontar el
tractament dels errors.
Identificació de regularitats i de diferències
que possibilitin la classificació de materials i
éssers vius. Construcció de representacions
de models sobre la matèria, els éssers vius i
la Terra i l’Univers coherents amb les obser
vacions realitzades. Disposició a revisar els
models en funció de les dades recollides i
les opinions fonamentades dels companys i
companyes.
Per transferir el nou coneixement a la interpreta
ció d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent
i responsable
Ús dels coneixements apresos per disse
nyar i argumentar plans d’actuació orientats
a minimitzar el consum de materials i el
manteniment de la biodiversitat en els entorns
escolar i familiar.
Continguts
La matèria
Caracterització de la matèria per la seva
massa i per ocupar un volum. Mesura directa
i indirecta de la massa i el volum de diferents
sòlids, líquids i gasos. Ús de la balança i de
material volumètric.
Diferenciació de materials per la seva den
sitat, Càlcul experimental de la densitat de
diferents materials. Ús del concepte de densitat
per interpretar diferents tipus de fenòmens.
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Identificació experimental d’algunes propi
etats característiques de diferents materials i
relació amb la seva utilització. Aprofundiment
en el cas especial de l’aigua.
Ús del model cineticomolecular (partícules)
de la matèria per interpretar diferents fets i
fenòmens: pressió dels gasos, difusió, dilatació,
estats de la matèria i canvis d’estat.
Identificació, en materials de la vida quotidi
ana, de diferents tipus de mescles - heterogè
nies, col·loides i solucions-, i de substàncies
pures. Representació mitjançant el model cine
ticomolecular (partícules). Aplicació d’algunes
tècniques de separació de mescles.
Reconeixement de les dissolucions com a
mescles homogènies. Preparació experimen
tal de dissolucions de diferent concentració
i identificació de dissolucions presents a la
vida quotidiana.
Anàlisi del cicle de materials d’ús habitual.
Identificació de les matèries primeres d’on
provenen, de diferents passos en el seu
procés d’obtenció i ús, i d’on van a parar els
productes de rebuig que es generen al llarg
de tot el procés.
Realització d’un projecte sobre l’ús més
sostenible d’alguns materials a partir de col·
laborar en grup en la cerca d’informació i en
la presa de decisions.
L’Univers i el Sistema Solar
Observació del cel nocturn i diürn a ull nu i
amb instruments adequats. Diferenciació entre
les galàxies, estrelles i planetes.
Identificació dels elements del Sistema Solar.
Observació de fenòmens relacionats amb mo
viments i posicions del sistema Sol-Terra-Lluna.
Interpretació mitjançant models senzills de: el
dia i la nit, les estacions, la durada del dia al
llarg de l’any, les fases lunars i els eclipsis.
Analitzar el geocentrisme i l’heliocentrisme
com les dues explicacions històriques per
situar la Terra a l’Univers.
La Terra i els seus embolcalls
Reconeixement de la Terra com a sistema
que conté els subsistemes: atmosfera, hidros
fera, biosfera i geosfera que interaccionen
entre ells.
Descripció dels components de l’atmosfera
i de la seva variació amb l’altitud, i justificació
de la importància que té per a la vida a la Terra
tant pel fet de possibilitar les combustions i
la fotosíntesi, entre d’altres canvis, com per la
seva funció reguladora de la temperatura.
Identificació d’algunes variables que condi
cionen el temps atmosfèric. Ús d’instruments
meteorològics i registre sistemàtic de dades.
Representació gràfica i anàlisi comparativa de
les dades meteorològiques de diferents punts
geogràfics. Interpretació de la formació de
precipitacions, tempestes i fenòmens elèctrics
a l’atmosfera. Coneixement de mesures de
seguretat.
Caracterització de la hidrosfera: aigües
oceàniques i continentals. Conceptualització
del cicle de l’aigua. Identificació de recursos
hídrics: aigües superficials i subterrànies.
Identificació de les fonts i processos princi
pals de contaminació i mètodes bàsics de
depuració. Justificació de la importància de
no malgastar l’aigua.
Descripció de la geosfera: estructura interna.
Reconeixement dels materials que formen l’es
corça terrestre: roques i minerals. Descripció
del cicle de les roques.

Reconeixement dels tipus de roques i
minerals més comuns. Ús de claus senzilles
per a la seva identificació. Relació entre les
propietats de les roques i minerals i la seva
utilització com a recurs.
La vida a la Terra
Identificació i caracterització dels trets co
muns de tots els éssers vius a nivell individu:
la nutrició com a intercanvi de matèria i energia
amb al medi, la relació com a capacitat de
respondre als estímuls del medi, la reproducció
com a transferència d’informació i l’estructura
cel·lular dels organismes, a partir de trobar
evidències en éssers vius de l’entorn proper.
Interpretació de la diversitat dels grups
d’éssers vius com a maneres diferents de
realitzar les funcions vitals. Anàlisi de la bi
odiversitat en organismes vius o a partir de
registres fòssils.
Interpretació i observació directa o indirecta,
a ull nu i utilitzant lupa i microscopi i visualit
zador digital, de les diferències morfològiques
en els cinc regnes.
Identificació i classificació d’organismes
de a partir de l’observació i utilitzant claus
dicotòmiques senzilles. Utilització de la lupa
binocular, el microscopi i el visualitzador digital
per a l’observació d’éssers vius no observa
bles a ull nu.
Argumentació de la importància de man
tenir la biodiversitat. Anàlisi d’algun problema
associat al tràfic legal i il·legal d’espècies i
al desplaçament d’espècies autòctones per
espècies invasores.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Ús d’unitats de mesura de massa i volum.
Aplicació de la proporcionalitat i percen
tatges.
Representacions geomètriques a l’espai.
Ús d’escales d’espai i temps .
Llengua
Ús dels diferents tipus de textos per co
municar i argumentar dades i idees oralment
i per escrit: descripció, explicació, definició,
exposició, justificació, argumentació.
Lectura crítica de textos amb contingut
científic, obtinguts de fonts diverses.
Ciències socials
Interpretació de variables que condicionen el
temps atmosfèric. Elaboració de gràfics.
Identificació d’activitats humanes que poden
incidir o incideixen sobre el medi.
Identificació d’alguns recursos naturals
renovables.
Tecnologies
Utilització dels dispositius TIC per a l’ob
servació, recollida i tractament de les dades i
presentació i comunicació de resultats.
Ús racional i estalvi de materials
Criteris d’avaluació
Plantejar preguntes a partir de l’observació,
identificar les variables que possibiliten apro
fundir en la descripció del fenomen o ésser
viu, recollir dades de manera sistemàtica i
acurada, representar-les utilitzant esquemes,
taules i histogrames, i descriure-les utilitzant
amb rigor el vocabulari científic.
Descriure materials de diferent tipus (mine
rals, roques, aire, aigua) tant a partir d’identificar
les seves propietats i de mesurar-les, com de
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distingir si es tracta d’una mescla heterogènia,
una solució o una substància pura. Dissenyar
i realitzar la separació dels components d’una
mescla senzilla, i relacionar les tècniques aplica
des amb els mètodes de separació de mescles
utilitzats en contextos quotidians (cuina) o
industrials (reciclatge de materials).
Interpretar observacions d’alguns canvis
en els materials a partir d’imaginar la matèria
formada per partícules. Justificar en base a
les observacions realitzades la idoneïtat del
model interpretatiu.
Posicionar el Sol, la Terra i la Lluna per
explicar el dia i la nit, les estacions, la durada
del dia al llarg de l’any, fases lunars, eclipsis i
la longitud de les ombres.
Explicar amb idees científiques senzilles
alguns fenòmens meteorològics i justificar les
mesures de seguretat que calgui prendre. En
registrar correctament les dades meteorològi
ques en forma de taules i gràfics, comparar les
dades de diferents estacions meteorològiques
i interpretar mapes del temps senzills.
Argumentar amb criteris fonamentats cientí
ficament la necessitat d’utilitzar sosteniblement
l’aigua i tot tipus de materials tant per al consum
personal com a la indústria i a l’agricultura, i
actuar de manera conseqüent.
Identificar els principals tipus de roques, en
particular les de l’entorn proper, relacionant les
seves propietats amb l’ús més freqüent que
se’n fa tant industrialment com ornamental.
Reconèixer, a partir d’observacions directes
i indirectes, evidències de cadascuna de les
característiques dels éssers vius (es nodreixen,
es relacionen, es reprodueixen i estan formats
per cèl·lules) i utilitzar-les per justificar que
quelcom és un ésser viu.
Utilitzar claus dicotòmiques senzilles per
identificar organismes o el regne al qual
pertanyen a partir de l’observació directa o
indirecta d’alguns organismes.
Argumentar les causes i els impactes d’al
gunes activitats humanes en particular sobre el
cicle de l’aigua i les possibles solucions que es
proposen per minimitzar-ne els efectes.
Segon curs
Continguts comuns a tots els blocs
Per afrontar la comprensió de fenòmens i
situacions complexos
Observació i descripció científica de canvis
en els moviments, en els materials, en els
éssers vius i a la Terra utilitzant el vocabulari
de manera rigorosa.
Plantejament de preguntes que comportin
l’establiment de relacions entre variables.
Identificació de les variables que poden ser
més significatives.
Diferenciació entre observacions, inferències,
interpretacions o opinions personals.
Per investigar els problemes, obtenir dades i
reconèixer evidències
Disseny de petites investigacions per res
pondre a les preguntes formulades.
Elaboració de taules i de gràfics, fonamental
ment funcionals, a partir de dades obtingudes
experimentalment i utilitzant recursos TIC.
Identificació d’evidències de canvis al mateix
temps que dels aspectes que no canvien.
Cerca de dades en diferents fonts a partir
d’identificar paraules-clau i anàlisi crítica de la
informació trobada.
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Ús de recursos TIC (simuladors, sensors) per
a la captació i tractament de dades.
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzarles i comunicar-les
Identificació de relacions entre variables i
deducció de regularitats i lleis senzilles.
Elaboració d’informes sobre el treball realit
zat, en els quals es justifiquin les conclusions
tant a partir de les dades recollides com de
referents teòrics.
Per transferir el nou coneixement a la interpreta
ció d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent
i responsable
Ús dels coneixements apresos per disse
nyar i argumentar plans d’actuació orientats
a estalviar l’energia i preservar ecosistemes
naturals.
Lectura crítica de textos que mostrin apli
cacions dels coneixements apresos i la seva
interpretació.
Establiment de relacions amb aplicacions
tecnològiques.
Interaccions en el món físic
Caracterització de les forces com a inte
racció. Mesura i representació gràfica de les
forces. Diferenciació entre diferents tipus de
forces.
Anàlisi de fenòmens de la vida quotidiana
que s’expliquen pel concepte de pressió.
Identificació de magnituds que descriuen els
moviments: posició, temps, velocitat i acce
leració. Caracterització del moviment rectilini
uniforme. Representació gràfica del moviment
rectilini uniforme.
Anàlisi de casos d’equilibri de forces: repòs
i moviment rectilini uniforme.
Reconeixement de l’efecte d’una força o
suma de forces en moviments i deformacions.
Relació qualitativa i experimental entre força
i moviment: acceleració, frenada i desviació.
Aplicació a la interpretació de causes d’acci
dents de trànsit.
Continguts
L’energia
Identificació de l’energia i la seva relació
amb el canvi. Valoració del paper de l’energia
en la vida quotidiana.
Reconeixement de la transferència d’energia
en forma de treball. Valoració de la multiplicació
de la força mitjançant màquines.
Diferenciació entre energia cinètica i poten
cial a partir d’analitzar exemples.
Interpretació de la calor com a forma de
transferir energia i de la seva relació amb la
variació de temperatura i els canvis d’estat.
Observació i comprovació experimental de
diferents formes de propagació de la calor
(conducció, convecció i radiació). Identificació
de materials conductors i aïllants i el seu ús a
la vida quotidiana.
Reconeixement de la transferència d’energia
mitjançant la llum i el so. Experimentació de
les propietats de la propagació de la llum
i el so. Interpretació d’aplicacions a la vida
quotidiana.
Anàlisi de la conservació i dissipació de
l’energia en les transferències energètiques.
Valoració del rendiment de determinades trans
ferències energètiques en la vida quotidiana.
Elaboració de propostes de mesures, in
dividuals i col·lectives, d’estalvi energètic en
l’entorn proper.

Els processos geològics
Caracterització del cicle geològic com a
interacció dels processos geodinàmics interns
i externs. Identificació de canvis a la superfície
de la Terra causants per agents geològics
externs. Reconeixement de la meteorització de
les roques i de l’acció d’alguns agents externs
en el modelat del relleu. Representació del
relleu terrestre i lectura de mapes topogràfics.
Caracterització dels processos de formació de
les roques sedimentàries.
Identificació de canvis a la superfície de
la Terra relacionats amb les manifestacions
dels agents geològics interns: deformació de
roques, sismicitat i vulcanisme. Reconeixement
dels trets fonamentals de la tectònica de pla
ques. Formació de serralades de muntanyes,
distribució del vulcanisme i la simicitat.
Descripció dels processos de formació de
roques magmàtiques i metamòrfiques. Iden
tificació i relació de les seves propietats amb
el seu origen. Representació de les roques en
mapes geològics. Identificació dels usos de
les roques en la construcció i en la indústria.
Identificació de recursos energètics fòssils:
petroli, gas, carbó.
La vida en acció
Identificació de la cèl·lula com a unitat es
tructural i funcional del éssers vius. Observació
de cèl·lules al microscopi, i visualitzador digital.
Interpretació de la diversitat de formes, dimen
sions i identificació d’algunes estructures cel·
lulars (paret cel·lular, nucli, vacúols, cloroplasts
i inclusions) i el tipus de funció que realitzen.
Justificació de la necessitat cel·lular de nutrients
i d’energia per al creixement, per al manteni
ment de la vida i per a la reproducció.
Caracterització de la nutrició heteròtrofa
com a procés cel·lular d’utilització de matèria
orgànica i oxigen del medi per a obtenir energia
i elaborar les seves estructures. Caracterització
de la respiració com a procés de transferència
d’energia a la cèl·lula.
Caracterització de la nutrició autòtrofa (foto
síntesi) com a procés cel·lular d’utilització de
la matèria inorgànica del medi i l’energia solar
per elaborar les seves estructures. Justificació
del paper de diferents variables a partir de la
realització d’experiments senzills.
Diferenciació entre la reproducció sexual
i l’asexual, a nivell individu, fent especial
èmfasi en si els descendents són genètica
ment idèntics o diferents al seu progenitor
o progenitors. Anàlisi d’algun cicle biològic
representatiu a partir d’identificar evidències
de les diferents fases.
Caracterització de la funció de relació com a
la capacitat de les cèl·lules de captar estímuls
i generar respostes. Identificació del estímuls
externs i interns. Identificació dels receptors,
coordinadors i efectors.
Anàlisi d’un ecosistema proper tot identi
ficant el paper de cadascun dels elements
que el configuren. Valoració de les possibles
conseqüències de la seva modificació, en
termes de la transferència de matèria i energia
(productors, consumidors i descomponedors).
Identificació de similituds i diferències amb
altres ecosistemes.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Ús d’unitats de mesura d’espai, temps,
temperatura, energia. Canvis d’unitat.
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Ús de nombres positius i negatius.
Reconeixement de funcions de proporci
onalitat.
Lectura i construcció de representacions
cartesianes.
Mesura d’angles.
Utilització d’escales ordinals com unitat
de mesura.
Llengua
Ús dels diferents tipus de textos lingüístics
per comunicar i argumentar dades i idees
oralment i per escrit: descripció, explicació, de
finició, exposició, justificació, argumentació.
Lectura crítica de textos amb contingut
científic, obtinguts de fonts diverses.
Educació visual i plàstica
Realització d’esquemes d’aparells, muntat
ges i de modelitzacions.
Comunicació de les idees a partir d’es
quemes i dibuixos, i utilitzant vídeos, pòsters,
programes de presentació i d’altres mitjans.
Realització d’apunts i esbossos d’éssers viu
en el seu medi i dels components del relleu.
Educació física
Identificació de diferents moviments.
Tecnologies
Identificació d’algunes fonts d’energia.
Anàlisi de mecanismes per a la transferència
d’energia.
Reconeixement de l’eficiència de les mà
quines.
Utilització i ús d’Internet per a la recerca
d’informació.
Aplicació de recursos TIC en l’obtenció i
tractament de dades.
Criteris d’avaluació
Plantejar preguntes investigables i dissenyar
petites investigacions per donar-hi resposta.
Elaborar informes del treball experimental dut
a terme i autoavaluar-los en funció de criteris
consensuats.
Identificar alguns exemples especialment
significatius de forces com el pes i altres on
intervé la pressió i establir relacions entre les
forces i el moviment dels cossos (moviment
rectilini uniforme i moviment accelerat) per tal
d’explicar fenòmens quotidians.
Interpretar fenòmens en termes de trans
ferència d’energia en forma de treball, calor
o ones mostrant que s’ha conservat, si el
sistema és tancat, al mateix temps que s’ha
degradat. Utilitzar aquest coneixement per
argumentar la importància d’estalviar l’ener
gia en la nostra societat i possibles mesures
d’actuació a prendre.
Descriure experiències que demostrin que
les ones com la llum i el so transfereixen
energia sense transportar matèria. Interpretar
alguns fenòmens òptics senzills amb el model
de raigs de llum, així com les característiques
i propietats dels sons mitjançant el model
d’ones.
Relacionar el vulcanisme, la sismicitat, la
formació del relleu i la gènesi de les roques
metamòrfiques i magmàtiques amb l’energia
interna del planeta i utilitzar aquest coneixe
ment per interpretar característiques del relleu
o de roques.
Proposar hipòtesis sobre el possible origen
d’una roca trobada en un indret concret tot
justificant els possibles canvis soferts en el
temps.
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Aportar evidències (experimentals o bé
simulades) que provin que un organisme
determinat és autòtrof o heteròtrof segons
obtinguin la matèria orgànica del medi o se
la elaborin ells mateixos.
Identificar a partir de preparacions micro
scòpiques, fotografies i diagrames algunes
característiques de la cèl·lula, relacionant la
diversitat de formes i mides amb les funcions
que realitzen el cos.
Interpretar alguns canvis que s’observen en
el medi com a conseqüència de les funcions
dels éssers vius, comprovant l’efecte que
tenen determinades variables en el processos
de nutrició, relació i reproducció.
Ser capaç d’identificar el tipus de reproduc
ció (sexual o asexual) d’un organisme a partir
de les característiques del seu cicle biològic.
Identificar el paper dels productors en els
ecosistemes com a reguladors de l’energia
disponible per tots els altres nivells tròfics
a partir de l’anàlisi d’una situació problema.
Justificar la funció dels components biòtics
i abiòtics d’un ecosistema proper i valorar la
seva diversitat. Representar gràficament les
relacions tròfiques establertes entre els éssers
vius d’un ecosistema proper, així com deduir-ne
possibles conseqüències d’algun canvi.
Analitzar la incidència d’algunes actuacions
individuals i col·lectives en relació al consum
d’energia i a possibles impactes de l’activitat
humana en algun medi o indret concret. Ela
borar propostes d’actuació alternatives que
siguin coherents amb l’anàlisi fet.
Tercer curs
Continguts comuns a tots els blocs
Per afrontar la comprensió de fenòmens i
situacions complexos
Observació i descripció científica de canvis
en els materials i en el cos humà utilitzant el
vocabulari de manera rigorosa.
Plantejament de preguntes i identificació
dels models científics teòrics que poden ser
més útils per respondre-les.
Plantejament d’hipòtesis per posar a prova
els models propis.
Per investigar els problemes, obtenir dades i
reconèixer evidències
Disseny d’investigacions per validar hipòte
sis, que comportin controlar variables.
Identificació d’evidències que confirmen o
refuten hipòtesis.
Lectura de recerques realitzades per altres
(per exemple, en altres èpoques històriques) i
anàlisi crítica dels procediments emprats per
a la recollida de dades i de les evidències que
es mostren.
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzarles i comunicar-les
Argumentació de les conclusions d’una
recerca tenint en compte variables diferents,
punts de vista alternatius i el seu caràcter
provisional.
Adaptació de l’expressió de les conclusions
segons diferents destinataris i al tipus de mitjà
utilitzat (informe escrit, exposició oral, pàgina
web, etc.)
Per transferir el nou coneixement a la
interpretació d’altres fenòmens i a l’actuació
conseqüent i responsable
Ús dels coneixements apresos per dissenyar,
argumentar i aplicar plans d’actuació orientats

a estalviar en el consum d’energia elèctrica i
tenir cura de l’entorn proper.
Tendència a utilitzar el coneixement après
per fonamentar maneres de viure saludables,
individuals i col·lectives.
Reconeixement de les limitacions de tot
tipus, però especialment les d’ordre socioeco
nòmic, que condicionen tant les investigacions
científiques com les seves aplicacions.
Física i Química
La matèria a l’Univers
Distinció experimental entre substàncies
simples, substàncies compostes i mescles.
Observació experimental i mesura de propietats
característiques de substàncies pures.
Identificació dels elements químics bàsics
a la Terra i als éssers vius. Classificació dels
elements en metalls i no metalls en funció
de propietats observades. Ús de la Taula
Periòdica per obtenir dades de les propietats
de diferents elements. Reconeixement dels
símbols dels elements més abundants i del
significat de les fórmules de les substàncies
compostes.
Utilització del model atòmic per descriure
els diferents components estructurals de la
matèria: àtoms, molècules i ions. Comparació
de substàncies amb estructures moleculars i
estructures gegants, i interpretació de diferèn
cies en les seves propietats.
Descripció de l’estructura de l’àtom: inter
pretació de les diferències entre els àtoms
de diferents elements i entre isòtops d’un
element.
Interpretació de la radioactivitat i dels efectes
de les radiacions ionitzants sobre els organis
mes i en particular els éssers humans. Valoració
de mesures preventives i protectores.
Descripció d’altres tipus de radiacions i les
seves aplicacions.
Les reaccions químiques
Caracterització dels canvis físics i dels canvis
químics. Obtenció experimental de substàn
cies compostes a partir dels seus elements i
viceversa. Reconeixement que es tracta de
canvis químics.
Observació de canvis químics relacionats
amb fenòmens quotidians: reaccions àcidbase, d’oxidació i combustió, de descom
posició, de precipitació, de fermentació i de
putrefacció. Identificació d’evidències que
els elements químics es conserven tot i que
les substàncies inicials i finals són diferents.
Interpretació dels canvis mitjançant el model
atomicomolecular. Representació dels canvis
amb el llenguatge químic.
Comprovació experimental de la conserva
ció de la massa d’un sistema tancat abans i
després d’un canvi físic o químic. Càlcul de
la massa de reactius i de productes en una
reacció química senzilla.
Predicció i estudi experimental de la variació
de la velocitat d’una reacció en funció de les
variables (temperatura, concentració, grau de
divisió dels reactius sòlids). Observació de
l’efecte dels catalitzadors i aplicació a l’anàlisi
de l’acció dels enzims i dels catalitzadors dels
vehicles.
Anàlisi d’algun procés d’elaboració de
materials d’ús quotidià. Discussió sobre els
aspectes a tenir en compte per minimitzar
l’impacte en el medi del procés de producció
o del seu ús.
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Energia i canvis químics
Reconeixement de la transferència d’energia
en les reaccions químiques. Aplicació a l’anàlisi
de les combustions i de la fotosíntesi.
Observació de les propietats elèctriques
de la matèria. Experimentació i interpretació
de fenòmens elèctrics mitjançant el model de
càrrega elèctrica. Interpretació de fenòmens
electrostàtics: descàrregues elèctriques i
ionització de l’aire. Justificació de mesures
preventives dels efectes dels llamps.
Anàlisi del funcionament d’un circuit elèctric
tancat: transport d’energia, cicle d’electrons,
diferència de potencial i intensitat. Comprovació
de la relació entre diferència de potencial i
intensitat en situacions de la vida quotidiana.
Observació de canvis químics produïts pel
corrent elèctric: Electròlisi. Identificació d’apli
cacions en el context proper.
Anàlisi dels principals processos de genera
ció de l’energia elèctrica a partir de diferents
fonts i del seu impacte en el medi. Valoració
dels arguments a favor i en contra de cada
tipus de procés.
Identificació de cadenes energètiques i reco
neixement que a cada pas tenim menys energia
útil al sistema per fer treball. Anàlisi i valoració
crítica de l’ús de l’energia elèctrica.
Biologia i Geologia
La reproducció humana
Interpretació de la funció de reproducció
com a la transferència de material genètic.
Les cèl·lules reproductores com a vehicle de
transmissió dels caràcters hereditaris i la seva
relació amb el cicle biològic.
Caracterització dels aparells genitals femení i
masculí, dels gàmetes (òvuls i espermatozoides)
així com del recorregut dels espermatozous i
òvuls. Interpretació del cicle menstrual. Caracte
rització del procés reproductiu (coit, fecundació,
embaràs i part). Reconeixement i valoració de
mètodes de control de natalitat: anticonceptius
i tècniques de reproducció assistida.
Valoració dels canvis físics i psíquics a l’ado
lescència. Reconeixement de la diversitat de
gènere. Identificació de malalties de transmissió
sexual i valoració de mesures preventives.
Caracterització de la resposta sexual humana:
Sexe i sexualitat. Salut i higiene sexual.
La nutrició humana
Interpretació de l’alimentació i la respiració
com a processos per obtenir matèria i energia
per viure. Caracterització de la digestió com a
procés per transformar els aliments en nutrients
i de l’assimilació com a procés d’absorció de
nutrients des de medi extern al medi intern.
Concepte d’alimentació equilibrada i conductes
de risc relacionades amb l’alimentació.
Justificació de l’intercanvi de matèria i ener
gia que té lloc a les cèl·lules, relacionant-ho
amb la realització de les funcions cel·lulars i
la síntesi de molècules.
Caracterització dels aparells, òrgans i sis
temes que aporten els nutrients a la cèl·lula
i n’eliminen els residus: digestiu, respiratori,
circulatori i excretor, fent èmfasis en els tipus
cel·lulars característics de cadascun d’ells.
Caracterització de la respiració cel·lular com
a procés d’oxidació del nutrients per a transferir
energia a la cèl·lula.
Les respostes del cos
Identificació dels diferents estímuls (físics
i químics) i les respostes que genera el cos
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humà. Caracterització dels diferents receptors
cel·lulars que capten estímuls.
Conceptualització de la neurona com a cèl·
lula especialitzada en la captació i transmissió
d’estímuls i caracterització dels centres nervi
osos i dels nervis. Identificació dels òrgans del
sistema nerviós com a òrgans coordinadors de
diferents respostes. Identificació i avaluació de
factors que afecten la salut mental.
Caracterització de l’aparell locomotor com a
efector de respostes del cos. Relació entre la
morfoanatomia i el moviment: ossos, músculs
i articulacions. Anàlisi del moviment. Estímuls
que desencadenen respostes motores.
Caracterització del sistema endocrí com a
efector de respostes del cos. Aplicació del
concepte d’equilibri hormonal a l’anàlisi dels
trastorns més freqüents. Identificació de les
hormones com substàncies activadores o
inhibidores de funcions. Anàlisi de l’efecte
d’alguna hormona.
Caracterització del sistema immunitari
com a efector de la resposta a la detecció
de substàncies alienes al cos. Valoració de la
importància de la higiene Diferenciació entre
immunitat activa i passiva. Anàlisi i interpre
tació de situacions determinades: vacunació,
al·lèrgies i transplantaments.
Recerca sobre les variables que condici
onen el binomi salut-malaltia. Valoració dels
efectes sobre la salut individual i col·lectiva
de les conductes addictives. Valoració de la
incidència de l’entorn social en les conductes
i en la salut.
Interacció entre els subsistemes de la Terra
i l’activitat humana
Anàlisi d’alguns impactes de l’activitat
humana sobre l’atmosfera i la hidrosfera. Di
ferenciació entre contaminació i contaminant
i identificació d’alguns contaminants i el seu
impacte en alguns medis.
Identificació d’alguns dels riscos derivats
dels processos geològics externs. Reconeixe
ment de l’activitat humana com a afavoridor
d’alguns d’aquests processos. Valoració de
l’impacte i mesures per a la seva predicció
i prevenció.
Caracterització des riscos derivats dels
processos geològics interns: sismicitat i vul
canisme. Identificació de zones de risc en el
marc de la tectònica de plaques. Valoració de
l’impacte i mesures de predicció i prevenció.
Caracterització de les conseqüències de
l’activitat humana sobre la biosfera a partir
d’analitzar la modificació dels cicles de matèria i
del flux d’energia de la natura. Identificació dels
mecanismes autoreguladors dels ecosistemes
en els cicles de matèria i el flux d’energia d’un
ecosistema proper.
Anàlisi de les causes, processos i conse
qüències d’alguns problemes ambientals, com
ara: la generació de residus, la pluja àcida, la
disminució de la capa d’ozó i l’augment del
diòxid de carboni atmosfèric. Argumentació de
mesures preventives i correctores per afrontar
alguns d’aquests problemes i concreció de
propostes d’actuació a l’entorn proper.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Ús de nombres grans i molt petits; expressió
de nombres en forma de potència.
Resolució d’equacions lineals
Realització d’operacions combinades,
percentatges.

Ús de representacions gràfiques amb dia
grames de sectors i de barres.
Lectura de mapes topogràfics.
Llengua
Ús dels diferents tipus de textos lingüístics
per comunicar i argumentar dades i idees
oralment i per escrit: descripció, explicació, de
finició, exposició, justificació, argumentació.
Lectura crítica de textos amb contingut
científic, obtinguts de fonts diverses.
Ciències socials
Reconeixement de variables socioeconò
miques que condicionen canvis en el medi.
relleu i en el paisatge
Elements a tenir en compte en l’obtenció
industrial de nous productes derivats de la
innovació científica i tecnològica.
Identificació dels impactes d’alguns proces
sos productius.
Educació visual i plàstica
Creació d’imatges utilitzant recursos in
formàtics.
Anàlisi crítica de imatges de fenòmens
provinents de diferents fonts,
Educació física
Reconeixement de la relació entre l’alimen
tació, l’exercici físic i la pràctica de l’esport
sobre la salut.
Mesura de pulsacions en repòs i en desen
volupament de diverses activitats.
Tecnologies
Introducció de dades, informacions i con
clusions a una pàgina web.
Valoració de l’estalvi de materials.
Creació i edició de pàgines web.
Criteris d’avaluació
Seleccionar la millor conclusió en funció
de les evidències recollides en un procés de
recerca, identificar els supòsits que s’han
assumit al deduir-la, i argumentar-la tenint
present raons a favor i en contra.
Identificar materials d’ús habitual en el
nostre entorn, i distingir si es tracten d’ele
ments, compostos o mescles a partir de
dissenyar processos per obtenir evidències
experimentals. Utilitzar la taula periòdica per
obtenir dades d’elements químics i aplicar un
model elemental d’àtom per interpretar la seva
diversitat i algunes de les propietats.
Identificar canvis químics en l’entorn quotidià
i en el cos humà, i justificar-los a partir d’evi
dències observades experimentalment. Cercar
informació, avaluar-la críticament i prendre
decisions justificades sobre l’ús que fem dels
materials en l’entorn proper.
Utilitzar el model atomicomolecular per
interpretar i representar reaccions químiques,
així com la conservació de la massa en sis
temes tancats.
Planificar algun experiment i realitzar predic
cions sobre la influència de diferents variables
en la velocitat de reacció. Descriure l’efecte dels
catalitzadors en reaccions d’interès quotidià.
Interpretar fenòmens d’interacció elèctrica
utilitzant el model atòmic de la matèria i el
concepte de càrrega elèctrica. Classificar subs
tàncies en funció de criteris de conductivitat
elèctrica. Explicar el funcionament d’una pila
química i d’una pila de combustible i identificar
l’electròlisi com un canvi químic.
Analitzar circuits elèctrics senzills utilitzant
els conceptes d’intensitat, voltatge, resistència
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i potència elèctrica, especialment pel que fa a
les transferències i al consum energètic que es
produeixen. Interpretar i utilitzar la simbologia
de representació dels components d’un circuit
elèctric senzill.
Identificar el consum elèctric d’aparells d’ús
habitual. Calcular el consum elèctric a l’àmbit
domèstic i plantejar propostes per al seu
estalvi. Argumentar, amb criteris ambientals,
l’ús que es fa de diferents fonts d’energia per
a determinades aplicacions.
Explicar els processos de la digestió dels
aliments i absorció dels nutrients, respiració,
circulació i excreció relacionant-los amb el
aparells i òrgans corresponents i amb l’intercanvi
de matèria i energia amb el medi. Justificar la
importància de l’alimentació equilibrada fent
referència a la necessitat de nutrients a les
cèl·lules.
Valorar la importància del correcte funciona
ment del sistema nerviós, endocrí, immunitari
per a l’equilibri del cos relacionant-ho amb la
capacitat de les persones de captar i respondre
als estímuls del medi.
Explicar el funcionament dels òrgans sexu
als, relacionar el cicle menstrual amb l’ovulació i
el període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes
per controlar la natalitat. Diferenciar entre mè
todes anticonceptius i mètodes de prevenció
de les malalties de transmissió sexual
Utilitzar arguments relacionats amb el fun
cionament del cos humà per justificar el risc
del tabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la
importància la higiene personal i els hàbits sa
ludables com l’alimentació variada i equilibrada,
l’exercici físic i el descans per a l’equilibri i el
bon desenvolupament personal.
Identificar i valorar d’alguns riscos derivats
dels processos geològics interns i externs
i la seva relació amb algunes activitats hu
manes.
Cercar informació, avaluar-la críticament i
prendre decisions justificades sobre alguns
casos dels efectes de l’activitat humana en
el medi: contaminació, desertificació, afebli
ment de la capa d’ozó i producció i gestió
dels residus.
Plantejar hipòtesis justificades sobre el pro
cés de formació d’un relleu determinat. Llegir
correctament la informació que ens aporta un
mapa topogràfic.
Quart curs (optativa)
Física i Química
Continguts comuns a tots els blocs
Per afrontar la comprensió de fenòmens i
situacions complexos
Plantejament de preguntes i discussió del
seu interès i manera de definir-les.
Reconeixement de la complexitat dels pro
blemes quotidians i de la necessitat d’interre
lacionar models teòrics provinents de diferents
disciplines per donar-hi resposta.
Priorització del model o models a escollir
per analitzar un problema.
Per investigar els problemes, obtenir dades i
reconèixer evidències
Anticipació de possibles estratègies diferents
per afrontar la recerca de respostes a una
pregunta i selecció de la més idònia.
Recull sistemàtic de dades, utilitzant sen
sors quan calgui, i anàlisi del grau d’exactitud
i precisió.

Full de disposicions i actes administratius

Cerca de dades per respondre a les qües
tions a partir de diferents fonts, primàries o
secundàries, i anàlisi crítica del seu interès i
de les seves limitacions.
Remodelació d’un disseny experimental
proposat per tal de cercar noves dades o
adequar-lo a nous objectius.
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzarles i comunicar-les
Identificació de tendències significatives en
les dades obtingudes.
Participació en fòrums de contingut científic
i validació de les pròpies conclusions a partir
de la confrontació amb les d’altres.
Formulació de noves preguntes a partir dels
resultats obtinguts.
Per transferir el nou coneixement a la interpreta
ció d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent
i responsable
Ús del coneixement après per interpretar
aplicacions tecnològiques i problemes socio
ambientals, i per fonamentar l’actuació.
Reconeixement que hi ha incertesa al fer
prediccions relacionades amb processos físics
i químics i de la necessitat d’avaluar riscos.
Aplicació en l’actuació de principis com el
de la precaució i de valors com els d’equitat,
solidaritat i responsabilitat.
Reconeixement del caràcter evolutiu de la
ciència i valoració de les aportacions de les
diferents revolucions científiques en la supe
ració de dogmatismes i en els canvis de les
condicions de vida de les persones.
Anàlisi crític de corrents d’opinió no fona
mentades en el coneixement científic actual.
Continguts
Forces i moviments
Anàlisi qualitatiu dels moviments rectilinis i
curvilinis. Associació del tipus de moviment
amb representacions gràfiques. Anàlisi quan
titatiu del moviment rectilini uniforme.
Caracterització de l’equilibri de forces. Iden
tificació del pes dels objectes i el seu centre
de gravetat. Reconeixement de la relació entre
força i deformació en els cossos elàstics.
Anàlisi experimental de la pressió exercida
per sòlids, líquids i gasos. Identificació de les
variables que influeixen en el valor de la pressió
atmosfèrica.
Caracterització de les lleis de Newton i la
seva aplicació a la identificació i anàlisi de
moviments i forces en la vida quotidiana.
Interpretació de situacions relacionades amb
accidents de trànsit i anàlisi de mesures
preventives. Anàlisi experimental de la cai
guda lliure i de la independència de la seva
acceleració envers la massa.
Caracterització de la llei de la Gravitació
Universal i la seva aplicació en l’anàlisi del
moviment de diversos tipus d’astres i de les
naus espacials. Identificació de problemes
generats per la ingravidesa. Valoració dels
avenços científics i tecnològics.
Evolució en les concepcions per explicar
l’origen de l’Univers i la seva estructura.
Les ones
Caracterització de les ones segons am
plitud, freqüència, període i longitud d’ona.
Reconeixement de la possibilitat de propagació
d’ones mecàniques en sòlids, líquids i gasos.
Anàlisi experimental d’ones estacionàries i de
la ressonància.

Reconeixement del so i les ones sonores.
Identificació de fenòmens relacionats amb
la reflexió del so. Anàlisi de la generació de
sons en instruments musicals, descripció de
característiques de l’aparell de fonació humà i
justificació de mesures saludables en escoltar
música.
Interpretació de la reflexió i refracció de la
llum mitjançant el model de raigs i justificació
del funcionament de diversos aparells òptics
i de l’ull humà.
Interpretació de la polarització, la dispersió
cromàtica, els colors, les interferències mitjan
çant el model ondulatori. Establiment de rela
cions l’espectre electromagnètic, les propietats
dels diversos tipus d’ones electromagnètiques
i les seves aplicacions.
Cerca d’informació sobre alguna de les
aplicacions de les ones electromagnètiques,
analitzant les mesures de seguretat implicades
i comunicant les conclusions amb diferents
suports.
Estructura i propietats de les substàncies
Observació experimental de propietats de
substàncies: conducció de l’electricitat en estat
pur o en dissolució, punt de fusió, duresa, etc.
i classificació de les substàncies segons les
seves propietats identificades. Interpretació en
funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic.
Establiment de relacions entre l’organització
dels elements en la Taula Periòdica i la seva
estructura. Interpretació de l’estructura de
l’àtom a partir d’evidències de la distribució
dels electrons en nivells d’energia.
Diferenciació de les propietats de les
dissolucions àcides i bàsiques i mesura de
pH. Reconeixement de substàncies àcides i
bàsiques d’ús freqüent i de la seva utilització.
Caracterització de les reaccions químiques
de neutralització.
Interpretació de la capacitat de l’àtom
de carboni per formar enllaços. Identificació
dels hidrocarburs com a recurs energètic i
dels problemes ambientals relacionats amb
el seu ús.
Reconeixement experimental de propietats
físiques d’alguns compostos orgànics senzills
i de macromolècules. Establiment de relacions
amb la seva estructura. Obtenció de polímers,
anàlisi de les seves aplicacions i dels problemes
relacionats amb el seu reciclatge.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Reconeixement i aplicació de funcions
lineals, quadràtiques i de proporcionalitat
inversa
Ús de potències negatives per expressar
nombres petits.
Llengua
Ús dels diferents tipus de textos lingüístics
per comunicar i argumentar dades i idees
oralment i per escrit: descripció, explicació, de
finició, exposició, justificació, argumentació.
Lectura crítica de textos amb contingut
científic, obtinguts de fonts diverses.
Educació visual i plàstica
Representació d’estructures en tres di
mensions.
Tecnologies
Anàlisi de processos industrials d’obtenció
de productes.
Resolució de problemes tecnològics.
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Música
Generació de sons en instruments mu
sicals.
Criteris d’avaluació
Identificar diferents estratègies per afrontar
l’anàlisi d’un problema complex, prioritzant la
més idònia en funció dels condicionaments de
tot tipus a tenir en compte i aplicar-la. Justificar
el procés seguit i identificar els aspectes que
queden poc demostrats.
Descriure diversos tipus de moviments i
interpretar-ne representacions.
Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en
casos quotidians, la relació entre les forces que
actuen sobre un cos i les característiques del
seu moviment, incloent-hi el cas de l’equilibri.
Interpretar de forma senzilla els moviments dels
astres i de les naus espacials, així com alguns
dels problemes que comporten.
Interpretar diversos fenòmens com a resultat
de la transferència d’energia mitjançant ones.
Descriure i interpretar exemples de casos de
ressonància. Interpretació de propietats del
so i del funcionament de diversos instruments
musicals.
Interpretar diversos fenòmens lluminosos
amb el model de raigs o l’ondulatori. Des
criure fenòmens i el funcionament d’aparells
basats en diversos tipus d’ones electromag
nètiques.
Interpretar algunes evidències de la distri
bució dels electrons en nivells energètics dins
de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta
distribució i l’organització dels elements en la
Taula Periòdica. Relacionar algunes propietats
de les substàncies amb la seva estructura i les
característiques dels seus enllaços.
Interpretar reaccions químiques tenint en
compte els aspectes materials, energètics
i cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi
d’alguns processos químics naturals o indus
trials d’importància a la vida quotidiana. Saber
realitzar càlculs de quantitats de substància
senzills a partir d’equacions químiques.
Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni
per formar enllaços amb la gran quantitat de
compostos que l’inclouen i la seva impor
tància en la química de la vida. Identificació
dels hidrocarburs com a recurs energètic i
dels problemes ambientals relacionats amb
el seu ús.
Representar l’estructura d’algunes substàn
cies orgàniques d’interès quotidià i relacionarles amb les seves propietats.
Biologia i Geologia
Continguts comuns a tots els blocs
Per afrontar la comprensió de fenòmens i
situacions complexos
Plantejament de preguntes i discussió del
seu interès i manera de definir-les.
Reconeixement de la complexitat dels pro
blemes quotidians i de la necessitat d’interre
lacionar models teòrics provinents de diferents
disciplines per donar-hi resposta.
Priorització del model o models a escollir
per analitzar un problema.
Per investigar els problemes, obtenir dades
i reconèixer evidències
Anticipació de possibles estratègies diferents
per afrontar la recerca de respostes a una
pregunta i selecció de la més idònia.
Recull sistemàtic de dades, utilitzant sen
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sors quan calgui, i anàlisi del grau d’exactitud
i precisió.
Cerca de dades per respondre a les qües
tions a partir de diferents fonts, primàries o
secundàries, i anàlisi crítica del seu interès i
de les seves limitacions.
Regulació d’un disseny experimental propo
sat per tal de cercar noves dades o adequar-lo
a nous objectius.
Per extreure conclusions, validar-les, sinte
titzar-les i comunicar-les
Identificació de tendències significatives en
les dades obtingudes.
Participació en fòrums de contingut científic
i validació de les pròpies conclusions a partir
de la confrontació amb les d’altres.
Formulació de noves preguntes a partir dels
resultats obtinguts.
Per transferir el nou coneixement a la
interpretació d’altres fenòmens i a l’actuació
conseqüent i responsable
Ús del coneixement après per interpretar
aplicacions tecnològiques i problemes socio
ambientals, i per fonamentar l’actuació.
Reconeixement que hi ha incertesa en fer
prediccions relacionades amb processos bi
ològics i geològics i de la necessitat d’avaluar
riscos. Aplicació en l’actuació de principis com
el de la precaució i de valors com els d’equitat,
solidaritat i responsabilitat.
Reconeixement del caràcter evolutiu de la
ciència i valoració de les aportacions de les
diferents revolucions científiques en la supe
ració de dogmatismes i en els canvis de les
condicions de vida de les persones.
Anàlisi crític de corrents d’opinió no fona
mentades en el coneixement científic actual.
Continguts
La Terra, un planeta canviant
Identificació de principis i procediments que
permeten reconstruir la història de la Terra.
Reconeixement del temps geològic: magnituds
i datacions absolutes i relatives. Caracterització
de les eres geològiques i ubicació de fets
geològics i biològics rellevants.
Identificació d’alguns fòssils característics i
explicació del procés de fossilització. Anàlisi
de fòssils per identificar ambients i climes
dels passat.
Interpretació de columnes estratigràfiques
i talls geològics. Aplicació en la reconstrucció
de la historia geològica d’un territori. Reconei
xement de les grans unitats geològiques de
Catalunya.
Reconeixement dels desplaçaments dels
continents i l’expansió dels fons oceànic: la
deriva continental.
Identificació de plaques litosfèriques: movi
ments i límits. Distribució de volcans i sismes.
Ús d’escales de mesura de sismes: intensitat
i magnitud. Interpretació de la història dels
continents i oceans.
Cerca d’informació sobre riscos geològics,
propers o llunyans, associats a la dinàmica
terrestre i anàlisi de les mesures de predicció
i prevenció.
Aproximació a la conceptualització de la
Terra com un sistema que s’atorregula. Anà
lisi de les conseqüències d’algunes activitats
humanes en funció de la teoria Gaia.
La vida, conservació i canvi
Identificació de la variabilitat de les persones:
caràcters hereditaris i no hereditaris. Definició

de fenotip. Les cèl·lules com a vehicle de
transmissió dels caràcters hereditaris.
Caracterització dels cromosomes com a
estructura que es conserva, es duplica i es
transfereix per mitosi/meiosi. Identificació dels
cromosomes com a transmissors de la infor
mació genètica. Similituds i diferències entre
la mitosi i la meiosi a nivell general.
Identificació de l’ADN com a una de les
substàncies de les que estan formats els
cromosomes: la seva composició, estructura i
funcions biològiques. Aproximació al concepte
de gen. Anàlisi d’un cariotip. Conceptualització
de les mutacions.
Caracterització de la teoria cromosòmica de
l’herència i transmissió dels caràcters heredita
ris. Determinació cromosòmica del sexe.
Resolució de problemes senzills relacionats
amb la herència i amb la herència del sexe.
Identificació de malalties hereditàries i valoració
del diagnòstic prenatal.
Aproximació històrica a la genètica: des de
Mendel i els primers estudis de genètica fins al
projecte genoma humà. Valoració de les apli
cacions de la enginyeria genètica en diferents
camps (els aliments transgènics, la clonació i
el genoma humà) i de les repercussions en els
éssers humans i en els ecosistemes.

més idònia en funció dels condicionaments de
tot tipus a tenir en compte i aplicar-la. Justificar
el procés seguit i identificar els aspectes que
queden poc demostrats.
Reconstruir de manera elemental la història
d’un territori a partir de l’estudi d’una columna
estratigràfica senzilla i justificar-ne els resultats.
Ús dels models temporals a escala.
Justificar alguns fenòmens geològics fent
referència a la teoria de la tectònica de
plaques.
Reconèixer les característiques bàsiques
del cicle cel·lular i descriure el procés de la
reproducció cel·lular, identificant les diferències
i similituds bàsiques entre la mitosi i la meiosi
i el seu significat biològic.
Interpretar la transmissió d’alguns caràcters
hereditaris, incloent-hi certes malalties, mitjan
çant mecanismes genètics. Relacionar alguns
mètodes d’enginyeria genètica amb les seves
bases científiques. Valorar les implicacions
ètiques d’algunes d’aquestes tècniques.
Mostrar evidències de l’evolució de les es
pècies i argumentar alguns processos que la
fan possible, interpretant-les mitjançant teories
evolutives actuals.

Origen i evolució dels éssers vius
Exposició i anàlisi d’algunes teories sobre
l’origen de la vida a la Terra.
Caracterització de l’evolució com a procés
pel qual les espècies s’han anat succeint a
partir de canvis que es transmeten de gene
ració a generació. Identificació del concepte
d’espècie. Explicació de l’evolució a partir
d’identificar-ne proves.
Comparació entre el lamarckisme, darwi
nisme i altres teories actuals generades per
la ciència per explicar l’origen, transmissió i
selecció dels canvis.
Anàlisi de la biodiversitat en la història dels
éssers vius: dels primers microorganismes als
organismes pluricel·lulars.
Identificació de les principals etapes en el
procés de l’evolució dels homínids. Justifica
ció de les diferències i similituds dels fòssils
humans amb les d’altres homínids.

La matèria de Ciències socials, geografia
i història a l’Educació secundària obligatòria
té com a finalitat proporcionar a l’alumnat
els coneixements científics i les habilitats per
ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens
i les causes dels problemes socials actuals i
per integrar-se en la societat, com a persona
individual i com a membre d’un col·lectiu.
Es pretén aprofundir en els aprenentatges
adquirits en l’etapa anterior en l’àrea de Co
neixement del medi natural, social i cultural,
fent presents com a eixos vertebradors de
l’àmbit social la geografia i la història, però
no únicament aquestes, sinó amb la inter
venció d’altres disciplines com l’economia,
la sociologia, la filosofia, l’antropologia o la
història de l’art.
Les Ciències socials, geografia i història
han de facilitar el desenvolupament de la
consciència ciutadana de l’alumnat. Aquesta
consciència els ha de permetre donar sentit
a les relacions entre el passat, el present i el
futur, i a la seva identitat territorial i cultural.
Aquestes relacions estan a la base de la
consciència històrica i de l’educació de la
temporalitat i permeten a l’alumnat d’ubicarse en el present, i llegir-lo i interpretar-lo a la
llum dels antecedents més immediats, dels
segles XX i XXI. La identitat territorial i cultural
permet, per la seva banda, l’adquisició d’una
consciència de territorialitat, bàsica per en
tendre la globalització i les actuals relacions
entre allò global i allò local i per poder emetre
judicis i prendre decisions sobre l’impacte
territorial i ambiental de determinades deci
sions polítiques i econòmiques que afecten
simultàniament les realitats més properes i
les més distants.
La consciència ciutadana és imprescindible
perquè en un futur l’alumnat pugui:
Intervenir en la vida laboral, social i polí
tica.
Prendre decisions en relació a la defensa
del patrimoni cultural i natural i l’ús sostenible
del medi.
Participar en la millora de la convivència
democràtica.

Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Ús de magnituds absolutes i relatives.
Aplicació de la combinatòria i probabilitat.
Llengua
Ús dels diferents tipus de textos lingüístics
per comunicar i argumentar dades i idees
oralment i per escrit: descripció, explicació, de
finició, exposició, justificació, argumentació.
Lectura crítica de textos amb contingut
científic, obtinguts de fonts diverses.
Educació visual i plàstica
Diferents representacions d’estructures
complexes.
Tecnologies
Anàlisi de processos industrials d’obtenció
de productes.
Resolució de problemes tecnològics.
Educació per la ciutadania
Reflexió ètica sobre l’abast d’algunes pro
postes científiques amb incidència social.
Criteris d’avaluació
Identificar diferents estratègies per afrontar
l’anàlisi d’un problema complex, prioritzar la
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Ciències socials, geografia i història

Full de disposicions i actes administratius

Defensar la justícia social, la solidaritat i
l’equitat.
Per afavorir el desenvolupament i la cons
trucció de la consciència ciutadana, cal
ensenyar l’alumnat a pensar la realitat des
del coneixement científic i poder contrastar
els seus coneixements i creences amb les
aportacions de les disciplines científiques, fent
possible orientar l’alumnat perquè descobreixi
la naturalesa de les conductes i pràctiques
socials, valori críticament les seves idees i
comportaments i aprengui a participar en la
millora de la societat.
La consciència ciutadana democràtica s’afa
voreix amb el desenvolupament del pensament
social crític i creatiu. L’alumnat ha d’aprendre
a buscar les raons dels seus judicis sobre
situacions del passat i del present i participar
en el disseny d’alternatives a problemes quo
tidians, socials i polítics, a través del treball
cooperatiu i amb una actitud dialogant, oberta
al contrast amb les interpretacions dels altres
i amb voluntat d’arribar al consens.
Vivim en societats cada cop més heterogèni
es i complexes, presidides per un continu canvi
social i tecnològic que només es pot compren
dre si dotem l’alumnat dels instruments teòrics,
procedimentals i de valors per orientar-se en el
món. A través del coneixement social, l’alumnat
pot ampliar els seus horitzons per comprendre
els resultats de l’acció humana tant a nivell
espacial com temporal, en un món globalitzat,
interdependent, desigual i en conflicte.
Aquest món globalitzat exigeix de la forma
ció d’una ciutadania amb capacitat d’anàlisi i
raonament que aprengui a buscar, seleccionar
i utilitzar la informació de manera sistemàtica i
crítica i, alhora, que aprengui a desenvolupar
la capacitat d’empatia per comprendre la
diversitat existent en el món. L’estudi de les
diverses realitats socials del present i del passat
hauria de conduir l’alumnat a construir la seva
pròpia visió del món a partir de:
Confrontar percepcions i valors existents.
Reconèixer i fer seus els drets i deures de
la ciutadania democràtica.
Descobrir-ne les arrels històriques.
Reconèixer el seu lloc entre els altres.
Treballar per a la cohesió social.
Construir el sentiment de pertinença i la seva
identitat social, política i cultural.
La matèria de Ciències socials, geografia i
història ha de preparar a l’alumnat perquè refle
xioni sobre el seu propi procés d’aprenentatge.
Quan l’alumnat pren consciència del que sap o
creu saber, i és capaç de comunicar-ho, està
en disposició de compartir-ho amb els altres i,
si escau, de modificar-ho. Aquest és un procés
reflexiu a partir del qual l’alumnat reconstrueix
el seu propi aprenentatge i es dota de coneixe
ments i habilitats per trobar respostes vàlides
i coherents als interrogants que es formula i
als problemes que se li plantegen.
L’ensenyament de les Ciències socials,
geografia i història ha d’afavorir l’educació
ciutadana de l’alumnat per a què assumeixi
els valors democràtics i aprengui a participar
en la vida col·lectiva, per mitjà de projectes
de cooperació en el seu entorn.
Competències pròpies de la matèria
El coneixement de la matèria de Ciències
socials, geografia i història també contribueix
al desenvolupament de les competències
bàsiques de l’educació obligatòria. Entenem
per competències l’aplicació dels coneixe

ments, habilitats i actituds en la resolució de
problemes en contextos diferents. Per tant, el
desenvolupament de les competències exigeix
sempre una pràctica completa i una seqüència
dels continguts organitzats des del més simple
i concret al més complex i abstracte, d’acord
amb el procés maduratiu dels joves i presen
tats en una seqüència en espiral a través dels
cursos de l’etapa.
Les competències pròpies de la matèria
de ciències socials estan estretament vincu
lades al bloc de competències específiques
centrades en conviure i habitar el món, que
comprèn la competència en el coneixement
i la interacció amb el món i la competència
social i ciutadana.
Assolir la competència de conviure i habitar
el món implica:
1. Percebre, comprendre, representar i
interpretar l’espai real i virtual, per situar-s’hi,
orientar-s’hi i desplaçar-s’hi utilitzant croquis,
plànols, mapes i d’altres representacions
cartogràfiques.
2. Analitzar i valorar diferents realitats i
sistemes d’organització social, política i eco
nòmica passats i presents, per contribuir a la
construcció d’una societat més justa, solidària
i democràtica.
3. Analitzar i interpretar la interacció que
es produeix entre l’entorn i l’activitat humana,
per percebre els canvis socioambientals com
a resultat de la utilització del medi i els seus
recursos per part de les societats.
4. Comprendre la interrelació i interdepen
dència dels agents, els fets i els fenòmens
socials, per conviure en un món global, com
plex, plural, desigual i en conflicte.
5. Produir textos orals i escrits, en diferents
suports, per comunicar i compartir idees i co
neixements relatius a les ciències socials.
6. Contribuir en la construcció d’un nou
model de societat basat en els principis del
desenvolupament sostenible, afavorint les
pràctiques basades en l’ús responsable, raci
onal, solidari i democràtic dels recursos.
7. Respectar i assumir la diversitat cultural
com a font de riquesa personal i col·lectiva,
per enriquir la pròpia identitat i afavorir la
convivència.
8. Desenvolupar un pensament crític i crea
tiu, analitzant els problemes socials rellevants i
proposant solucions i alternatives a través del
diàleg, l’empatia i la cooperació.
9. Participar de forma activa en la presa de
decisions en assumptes individuals i col·lectius
i adquirir el sentit de responsabilitat compartida
envers el patrimoni cultural i natural, exercint
una ciutadania responsable i compromesa en
les comunitats de pertinença.
Aportacions de la matèria a les competències
bàsiques
Si considerem que la matèria de Ciències
socials, geografia i història, té com a finalitat
proporcionar a l’alumnat els coneixements i les
habilitats per ubicar-se en el món, per esbrinar
els orígens i les causes dels problemes socials
actuals i aprendre a participar en la societat
amb coneixement de causa, és important que,
en finalitzar l’Educació secundària obligatòria,
l’alumnat tingui suficients coneixements i habi
litats per saber d’on ve, on és i cap a on vol
anar, com a individu i com a membre d’un col·
lectiu. La contribució a l’assoliment de totes les
altres competències bàsiques és significativa i
se centra en els aspectes següents:
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Les competències comunicatives
Elaborar el discurs propi de les ciències so
cials a partir de les competències lingüístiques
(descripció, explicació, justificació interpretació
i argumentació), per donar sentit a la informació
i construir coneixement.
Decodificar i utilitzar diferents tipus de
llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics,
audiovisuals, informàtics, etc.) per comprendre
i interpretar la realitat.
Utilitzar adequadament el vocabulari propi
de les ciències socials per a la construcció
d’un discurs científic, precís i rigorós,
Adquirir habilitats comunicatives en situaci
ons d’interacció oral, d’exposició i comunicació
de resultats i de debats oberts o reglats.
Valorar les manifestacions artístiques histò
riques i contemporànies per desenvolupar el
sentit estètic i la capacitat d’emocionar-se.
Desenvolupar una actitud activa en relació
a la conservació i preservació del patrimoni
natural i cultural, contribuint a donar-lo a
conèixer.
Les competències metodològiques
Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i in
terpretar la informació a partir de fonts diverses
(directes i indirectes, escrites, gràfiques, audi
ovisuals, i amb diferents suports, especialment
els relacionats amb les TIC).
Distingir entre informacions rellevants i
anecdòtiques i entre informacions objectives
i subjectives, per copsar la intencionalitat dels
missatges.
Contrastar la informació a partir de fonts
diverses, comparant-la per tal de desenvolupar
un pensament crític i creatiu.
Utilitzar els nombres i el càlcul (la propor
cionalitat, els percentatges, les taxes, els
índexs, etc.), aplicats a la cronologia i l’anàlisi
de fenòmens.
Utilitzar tècniques de representació geomè
trica per descriure, raonar i projectar formes
dels objectes i els espais.
Utilitzar amb propietat instruments i tècni
ques per dibuixar, mesurar i calcular.
Recollir, interpretar i comunicar informació
de taules i gràfics.
Plantejar-se preguntes per desenvolupar
un pensament complex, crític, creatiu i amb
capacitat de presentar alternatives.
Desenvolupar estratègies en la resolució
de problemes.
Utilitzar i dominar tècniques i estratègies
per organitzar i sistematitzar la informació (re
sums, esquemes, mapes conceptuals, bases
d’orientació, etc.).
Aplicar estratègies de regulació i autoregu
lació per aprendre a millorar.
Desenvolupar la capacitat de previsió i
adaptació als canvis.
Les competències personals
Configurar la pròpia identitat personal, social
i cultural, amb els referents culturals i històrics
disponibles del seu entorn.
Posar-se en contacte amb universos de
coneixement variats, per tal de replantejar-se
idees prèvies.
Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i
compromís personal i de l’acció.
Prendre decisions a partir de la reflexió i fer
propostes de millora.
Desenvolupar estratègies de planificació i
execució en les tasques quotidianes.
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Estructura dels continguts
Els continguts de la matèria s’articulen en
els dos primers cursos en una combinació de
coneixements històrics i geogràfics. El tercer
curs es destina prioritàriament a l’organització
econòmica i geopolítica actual i el quart curs
a l’ensenyament de la història recent i del
món d’avui.
Aquesta estructura pretén mantenir un
equilibri d’escales espacials i temporals, tot
prioritzant el coneixement geogràfic i històric
del món actual. Des d’una perspectiva espacial
es considera fonamental que al final de l’etapa
l’alumnat hagi adquirit un bon coneixement de
la realitat catalana i espanyola en el context eu
ropeu, així com la construcció d’una aproxima
ció a l’organització social, política, econòmica i
cultural del món. S’aposta per un enfocament
que prioritzi la comparació de situacions
similars de diferents realitats territorials i que
eviti plantejaments excessivament localistes,
eurocentristes i etnocentristes. Amb tot, no s’ha
de perdre de vista la dimensió europea, és a
dir, d’estudiar aquelles situacions la projecció
de les quals permeti un estudi simultani amb
la realitat local, catalana i espanyola.
En relació a l’equilibri d’escales temporals,
cal posar èmfasi en la història més recent
(segles XX i XXI) atès que és la que dóna
significat a les problemàtiques actuals. És
convenient que en qualsevol situació geogrà
fica i social es compari el passat i el present,
buscant les arrels històriques dels problemes.
El tractament dels continguts i de les situacions
que se seleccionin per desenvolupar-lo ha de
representar de forma equilibrada la diversitat
social, inclosa la de gènere, i la presència de
minories ètniques i culturals.
Atesa la riquesa i complexitat de fets, situ
acions i problemes geogràfics i històrics es fa
necessària una selecció i una seqüencia dels
continguts que permeti a l’alumnat adquirir
coneixements bàsics i fonamentals per seguir
aprenent i que li permeti desenvolupar un pen
sament històric, geogràfic i social autònom.
L’anàlisi de problemàtiques socials, utilitzant
informacions de diferents fonts i perspectives
i abordant els conflictes d’interessos entre els
diversos agents socials que intervenen, així
com la cerca de solucions per la via del consens
permeten contextualitzar el coneixement a par
tir de situacions reals. La diversitat d’opinions i
opcions que s’hi posen en joc configuren una
manera d’entendre el món i una manera de
resoldre els problemes individuals i col·lectius
que ajuden a comprovar la relativitat del conei
xement. En un món globalitzat i interconnectat
cal cercar espais comuns de coneixement
per a alumnes amb realitats culturals i socials
diverses, que serveixin de referència a tots,
respectant les diferents identitats.
El currículum planteja un bloc comú per a
tota l’etapa. Seguidament, en tots els cursos,
hi ha un bloc de continguts comuns, que incor
pora l’aprenentatge de procediments i actituds
de caràcter general que ha de servir com a
marc per desenvolupar la resta de blocs, els
quals es poden impartir en un ordre diferent
del proposat. Els coneixements bàsics i fona
mentals de cada bloc es poden seleccionar i
seqüenciar a partir de conceptes socials clau,
com per exemple: identitat-alteritat, diferen
ciació, racionalitat-irracionalitat, organització
social, canvi-continuïtat, creences i valors, i
interrelació. Aquests coneixements, a més,

s’haurien de presentar a partir de problemes
socials rellevants, situacions-problema o de
la problematització dels continguts.
Encara que en l’Educació secundària
obligatòria els continguts es presentin orga
nitzats per matèries, per a l’assoliment de les
competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible.
La connexió entre continguts de matèries di
verses mostra les diferents maneres de tractar
una mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió.
De la mateixa manera, els continguts que en
una matèria es presenten com a instrument,
trobaran en una altra els contextos adequats
que els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb
naturalitat en situacions de relació amb l’en
torn i la vida diària. Al final dels continguts de
cada curs es concreten les connexions que
es poden establir amb d’altres matèries; la
proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.
Aportacions de la història a la matèria de
Ciències socials
Les societats occidentals confien a l’en
senyament de la història la formació d’una
ciutadania informada i crítica, capacitada per
participar en la vida democràtica dels seus
països. També confien que l’ensenyament de
la història permetrà a les joves generacions
formar-se el seu pensament, la seva cons
ciència història i les seves identitats. A més,
l’ensenyament de la història ha de possibilitar
que les joves generacions preservin per al futur
la memòria històrica del passat i el patrimoni
cultural.
La formació del pensament històric supo
sa l’aprenentatge d’aquelles capacitats que
permetran a l’alumnat donar sentit al passat:
comprendre els fets i els problemes objecte
d’estudi de la història, per després analitzarlos, contrastar-los, argumentar-los amb el
suport d’evidències i percebre la complexitat
del temps històric.
La consciència històrica, entesa com la
capacitat de pensar-se com a ésser històric
i de donar sentit al passat, és fonamental per
la construcció de les identitats personals i
socials dels joves i per a saber-se membres
d’un grup o col·lectiu amb el qual compartei
xen una història, un territori, unes tradicions
i una determinada visió del món.
El desenvolupament de la consciència histò
rica haurà de permetre l’alumnat de construir
la seva consciència temporal, és a dir, haurà
de poder construir la seva historicitat com
a conseqüència de les interrelacions entre
el passat, el present i el futur. Haurà de ser
capaç de percebre la presència del passat
en el present i poder projectar-se del present
cap al futur.
El paper de l’ensenyament de la història
en la formació de les identitats ha de tenir en
compte la pluralitat i la complexitat del nostre
món i les opcions de les persones per prendre
lliurement i autònoma les decisions relaciona
des amb la construcció de la seva personalitat
i del seu futur. Aquestes característiques -la
pluralitat, la complexitat i la llibertat- expliquen
la necessitat de trobar elements de cohesió
social i de preservar les memòries plurals
dels protagonistes del passat, i totes aquelles
evidències que faciliten comprendre millor com
eren, com vivien, com pensaven els homes i
4461

les dones que ens han precedit en el temps
i han tingut un paper clau en la construcció
del present.
La formació del pensament històric, el
desenvolupament de la consciència històrica
i la preservació de la memòria i del patrimoni
justifiquen i donen sentit a la finalitat més
important de l’ensenyament de la història
a l’ESO: l’educació per a la ciutadania de
mocràtica.
El coneixement històric és clau perquè
l’alumnat aprengui a participar en la vida de
mocràtica d’un país, prendre partit davant dels
problemes del món, participar en la transforma
ció i la millora de la pròpia societat i del món, i
seguir aprenent per participar-hi en el futur. En
aquest sentit, les relacions entre la matèria de
Ciències socials, geografia i història i l’Educació
per la Ciutadania són molt estretes.
Aportacions de la geografia a la matèria de
Ciències socials
La realitat espacial és complexa. El medi
és producte dels fenòmens de la natura i de
l’activitat dels grups socials; en conseqüència,
l’ estudi de l’espai habitat per les societats s’ha
de fer sense separar els components naturals
dels humans. L’essència del coneixement ge
ogràfic en l’ensenyament obligatori radica en
convertir en intel·ligibles els territoris propers i
els més allunyats. L’alumnat ha d’ubicar-se en
relació amb les decisions espacials i socials i
obtenir coneixements, habilitats i actituds per a
actuar de manera responsable, individualment
i col·lectiva, en el territori.
L’educació geogràfica ha de fer que les
persones s’apropiïn dels espais i medis on
desenvolupen la seva vida quotidiana, així
com apreciïn els paisatges i les civilitzacions i
cultures diferents a les seves. Una apropiació
desitjable de l’espai comporta fer-ne un ús
racional, habitar-lo amb els altres i, finalment,
organitzar-lo i administrar-lo de forma sos
tenible, per garantir el seu futur. D’aquesta
manera, l’alumnat coneixerà els orígens i les
evolucions del territori propi i dels altres i,
comprenent-los, podrà actuar en ells i con
tribuir, si escau, a la seva transformació amb
coneixement de causa.
El coneixement geogràfic té com a objectiu
ensenyar a pensar l’espai en un món global.
El raonament geogràfic, aplicat en un territori,
ha de ser dinàmic i contemplar una pluralitat
d’escales. Implica aprendre a analitzar els
diferents elements que caracteritzen un terri
tori, triant el nivell espacial més adequat per
a tractar cada problema. També s’hauria de
tenir en compte les diferents escales temporals
per trobar en el passat les explicacions de les
estructures espacials del present i, a partir de
les tendències actuals, pensar en els escenaris
futurs. El raonament geogràfic és, per tant,
retrospectiu i prospectiu.
La geografia permetrà l’alumnat vincular
la idea de lloc amb la idea de cultura, i la
idea de globalitat amb la d’interdependència
i complexitat. Així podran entendre que la
nostra quotidianitat ve determinada avui pels
canvis que tenen lloc arreu del planeta i que
el que succeeix en el nostre medi local influeix
en el desenvolupament d’altres territoris allu
nyats. Per això és molt important educar en
la responsabilitat envers les nostres accions
individuals i col·lectives en la construcció del
sistema-món.

Full de disposicions i actes administratius

Orientacions metodològiques
L’ensenyament de les Ciències socials, la
geografia i la història s’ha de basar en l’ús
de fonts i recursos diversos per obtenir in
formació, per interpretar-la i comunicar-la de
manera eficaç i comprensible. Cal potenciar
l’observació directa i indirecta, la lectura de
diferents documents i fonts orals i, especi
alment, cal ensenyar-los a treballar amb les
TIC i els mitjans de comunicació que estan
a l’abast de qualsevol ciutadà.
A Internet s’hi troben recursos d’informació,
mapes virtuals, bases de dades i aplicacions
per als projectes a realitzar amb l’alumnat. Es
treballaran estratègies per a la localització de
la informació, l’obtenció i tractament de les
dades i les habilitats d’anàlisi i de comunica
ció (col·laborativa, de presentació i publicació
dels resultats).
S’han de crear situacions educatives que
permetin a l’alumnat expressar les seves repre
sentacions socials, geogràfiques i històriques
amb l’objectiu d’analitzar i valorar els seus
orígens i la seva racionalitat. Cal tenir present
que bona part de les representacions socials
de l’alumnat, en part provinents dels mitjans de
comunicació, s’han construït fora de l’escola i
sovint es basen en estereotips, informacions
parcials i subjectivismes. Per aquesta raó convé
presentar situacions que ajudin a qüestionar-se
i a replantejar-se les representacions pròpies
i, si escau, a canviar-les.
Perquè l’alumnat pugui desenvolupar tots i
cadascun d’aquests aspectes l’ensenyament
ha de fomentar:
El lligam entre el passat, el present i el
futur.
La comparació de diferents situacions,
problemes o fets, prèviament contextualitzats
en la societat que els ha generat, i entre
civilitzacions, cultures o societats properes o
allunyades en l’espai i en el temps.
L’aprenentatge d’aquelles destreses que
permetin a l’alumnat buscar de forma autò
noma informació, classificar-la segons la seva
procedència, sistematitzar-la, organitzar-la, i
analitzar, comparar, criticar i avaluar les fonts
i les evidències utilitzades.
La construcció de models d’explicació i
interpretació dels fets, problemes o situacions
socials, històriques i geogràfiques.
L’aprenentatge de coneixements històrics
temporals (cronologia, periodització, canvi,
continuïtat, simultaneïtat, sincronia, diacro
nia, causalitat, etc.) aplicables a diferents
situacions.
L’aprenentatge de coneixements geogràfics
espacials (representació espacial, escales,
interdependència, complexitat, etc.) aplicables
a diferents territoris.
El protagonisme d’homes, dones, nois i
noies en els esdeveniments del passat i del
present, buscant un equilibri entre els grups i els
col·lectius socials d’un mateix país i apreciant
l’intercanvi intergeneracional.
La interrelació entre països, territoris, cultures
i civilitzacions incorporant com a objecte d’es
tudi tot allò que caracteritza a l’ésser humà:
les necessitats i les maneres de satisfer-les, les
activitats econòmiques, l’organització social i
política, les cosmovisions, les manifestacions
artístiques, etc.
La comprensió empàtica dels altres i la
relativització de les valoracions sobre el que
és propi i el que és aliè.

Els mètodes de treball orientats a formular
hipòtesis i explicacions precises, exposar
maneres de fer diferents, resoldre problemes,
buscar possibles solucions i alternatives, argu
mentar opinions sobre fets i idees, etc.
L’ensenyament de les Ciències socials, la
geografia i la història ha d’apostar, finalment,
per un enfocament interdisciplinari que inte
gri manifestacions diverses de les societats
humanes, ubicades en l’espai i en el temps,
com ara la música, la literatura, la ciència,
la tècnica o el pensament, possibilitant que
l’alumnat transvasi continguts entre les diverses
disciplines que cursa.
L’avaluació és una pràctica fonamental en
el procés de l’ensenyament-aprenentatge dels
continguts de la matèria de Ciències socials,
geografia i història i s’ha de relacionar amb
els objectius de la matèria i els criteris d’ava
luació. Aquesta avaluació ha de permetre al
professorat contrastar els aprenentatges as
solits amb les competències que es pretenen
desenvolupar, a través de l’anàlisi del procés
d’ensenyament-aprenentatge.
L’avaluació formativa ha d’implicar tant el
professorat com l’alumnat, atès que ha de
permetre al professorat identificar la idoneïtat i
adequació de les estratègies d’ensenyament i
a l’alumnat els obstacles del seu aprenentatge
i la construcció d’estratègies de superació.
Juntament amb l’avaluació formativa, s’ha
de potenciar l’avaluació en l’acció, és a dir,
l’avaluació de l’elaboració i aplicació de
projectes d’intervenció social en la comunitat
(problemes socials, patrimoni natural i cultural,
memòria històrica, sostenibilitat, etc.).
Objectius
La matèria de Ciències socials, geografia i
història de l’Educació secundària obligatòria
té com a objectiu el desenvolupament de les
capacitats següents:
1. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents
escales espacials i temporals, els elements
bàsics que caracteritzen el medi natural, social
i cultural. Comprendre el territori com a resultat
de les interaccions al llarg del temps entre els
grups humans i els recursos disponibles, valo
rant les conseqüències econòmiques, socials,
polítiques i mediambientals que se’n deriven i
la necessitat de garantir la sostenibilitat.
2. Reconèixer les principals unitats paisat
gístiques del món, Europa, Espanya i Catalunya
i valorar-les en la seva diversitat, en tant que
productes del temps i de la relació entre ele
ments físics i humans.
3. Identificar els processos i mecanismes
que regeixen els fets i la interrelació entre fe
nòmens polítics, econòmics, socials i culturals,
conèixer la multicausalitat dels fets i les seves
conseqüències i valorar el paper dels homes
i les dones com a subjectes individuals i col·
lectius dels processos.
4. Identificar i localitzar en el temps i en
l’espai els processos i esdeveniments rellevants
de la història del món, posant èmfasi en Europa,
Espanya i Catalunya. Assolir una perspectiva
global de l’evolució de la humanitat que faciliti
la comprensió de la pluralitat i de la diversitat
social i cultural, i aplicar aquests coneixements
a la interpretació del present, la comprensió
del passat i la construcció del futur.
5. Prendre consciència de pertinença a di
ferents àmbits socials i culturals i de la igualtat
de drets i deures dels individus, reconèixer la
diversitat com a element enriquidor de la convi
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vència, emetre judicis fonamentats i manifestar
actituds de respecte cap a valors i opinions
diferents del propi, valorant-los críticament.
6. Valorar el patrimoni cultural com a herèn
cia i llegat dels grups humans i manifestació
de la seva riquesa i diversitat. Comprendre
els elements bàsics de les manifestacions
artístiques dins el seu context.
7. Expressar i comunicar els continguts
de la matèria de forma personal i creativa,
seleccionant i interpretant dades i informacions
expressades per mitjà de llenguatges diversos
(lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i au
diovisuals) i reflexionant sobre el propi procés
d’aprenentatge.
8. Utilitzar les llengües com a eina per cons
truir coneixement, per comunicar-lo i compartirlo amb els altres, a partir del desenvolupament
de les competències lingüístiques pròpies de
la matèria (descripció, explicació, justificació,
interpretació i argumentació).
9. Utilitzar de manera responsable i creativa
les TIC i altres mitjans d’informació i comunica
ció com a eines per obtenir i processar infor
mació diversa per a la resolució de demandes
específiques, aplicant instruments d’anàlisi de
les fonts utilitzades.
10. Distingir els trets fonamentals de les
societats democràtiques i valorar les conse
cucions de la democràcia i la vigència dels
drets humans individuals i col·lectius i de les
llibertats. Assumir els valors democràtics en
la convivència escolar i de l’entorn, rebutjant
situacions injustes i discriminatòries.
11. Identificar les causes d’alguns conflictes
al llarg de la història i en l’actualitat, valorant la
necessitat de trobar solucions dialogades als
problemes. Assumir els valors de la cultura
de la pau en el decurs de debats i tasques
de grup, adoptant una actitud responsable,
solidària, participativa i dialogant.
12. Participar de forma cooperativa en
l’elaboració, realització i avaluació de projectes
rellevants a partir del plantejament d’interro
gants i problemes en relació a la recuperació
de la memòria històrica, la conservació del
patrimoni natural i cultural i la vida social de
l’entorn.
Continguts comuns per a tota l’etapa
Identificació i ús de diferents tipus de fonts,
valorant les seves aportacions al coneixement
del medi físic i de les formes de vida en el
present i el passat.
Desenvolupament de les competències
lingüístiques pròpies del coneixement social
en l’anàlisi i interpretació dels fenòmens, així
com en la comunicació de resultats d’una
recerca.
Valoració de la necessitat de protegir i difon
dre el patrimoni natural i cultural com a herència
cultural dels grups humans i manifestació de
riquesa i diversitat.
Aplicació de la representació gràfica de la
cronologia i de les variables històriques de
canvi, continuïtat i simultaneïtat.
Situació en el temps i en l’espai dels fets
històrics rellevants, aplicant la periodització
convencional.
Identificació dels diferents ritmes evolutius
de les societats, valorant el caràcter no lineal
de l’evolució històrica.
Localització i caracterització de diferents
paisatges, analitzant la interacció entre els
grups humans i el medi i caracteritzant les
formes de vida que possibiliten.
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Lectura i interpretació de mapes, plànols i
imatges de diferents característiques i suports,
per localització i per caracteritzar els grans
àmbits geopolítics i econòmics.
Cerca, anàlisi i contrast d’informacions
estadístiques, gràfics i mapes, especialment
amb suport TIC.
Contrast i valoració crítica d’informacions
diferents, incloses les dels mitjans de comuni
cació, sobre un mateix fet o fenomen, valorant
solucions i alternatives als problemes.
Reconeixement dels drets i deures indivi
duals i col·lectius, identificant i rebutjant les
situacions de desigualtat, injustícia i discrimi
nació, especialment les relatives al gènere, que
afecten persones i col·lectius en el món.
Identificació dels focus de conflicte en el
món actual i valoració del diàleg i de la coo
peració com a formes pacífiques de resolució
de conflictes.
Valoració de la funció de la memòria històrica
en la construcció del futur.
Aplicació dels coneixements històrics a la
comprensió i interpretació d’alguns dels pro
blemes de l’actualitat, des d’una perspectiva
global del món.
Treball dels diferents continguts de la matèria
amb mitjans audiovisuals i recursos TIC de
forma creativa i responsable.
Primer curs
Continguts
Continguts comuns
Coneixement de diferents projeccions car
togràfiques per representar la Terra. Lectura
i interpretació de mapes, plànols i imatges
de diferents característiques i suports (con
vencionals i digitals). Ús d’escales gràfiques i
numèriques. Aproximació a les cosmovisions
d’altres cultures.
Obtenció i processament d’informació a
partir de l’observació directa i indirecta de
paisatges propers i llunyans.
Aplicació de tècniques d’orientació geogrà
fica convencionals i coneixement d’algunes
eines digitals d’orientació i localització.
Identificació i ús de diferents tipus de fonts
(materials, iconogràfiques, textuals, orals, car
togràfiques, digitals, etc.), valorant les seves
aportacions al coneixement del medi físic i de
les formes de vida en el present i el passat.
Aplicació de la representació gràfica del
temps històric. Ús de la periodització con
vencional i anàlisi de maneres de comptar el
temps d’altres cultures.
Valoració de la necessitat de protegir i
difondre el patrimoni natural i cultural com a
herència cultural dels grups humans i mani
festació de riquesa i diversitat. Localització i
obtenció d’informacions diverses sobre restes
arqueològiques i elements patrimonials de
Catalunya i Espanya.
El paisatge com a resultat de la interacció
entre la humanitat i el medi
Caracterització de diferents paisatges, amb
especial atenció al territori català, espanyol i
europeu, analitzant i descrivint els elements
naturals i humans que els caracteritzen,
copsant els canvis, i valorant la necessitat de
protegir-los.
Anàlisi de la interacció entre els grups
humans i el medi al llarg de la història, tot
caracteritzant les diferents relacions entre les
societats i els seus entorns.

Reconeixement de la distribució en l’espai
de continents, oceans i mars i localització i
identificació de les principals unitats de relleu
i unitats hidrogràfiques al món, Espanya i
Catalunya, com a escenari de les activitats
humanes.
Identificació dels factors bàsics del clima i
de les principals varietats climàtiques per mitjà
de l’elaboració i interpretació de climogrames
i de la incidència de l’activitat humana sobre
el clima.
Distinció entre riscos naturals i antrò
pics. Descripció d’alguns casos d’impacte
mediambiental derivats de l’acció humana,
especialment a Catalunya, cercant causes
i conseqüències. Identificació dels diferents
tipus de recursos naturals renovables i no
renovables.
Valoració de les accions, tant individuals com
col·lectives, que afavoreixen un desenvolupa
ment sostenible. Aproximació a polítiques de
protecció mediambiental des d’àmbits diversos
(municipal, autonòmic, estatal, europeu, enti
tats no governamentals, etc.).
El coneixement del passat: de les societats
prehistòriques al món clàssic
Anàlisi de les formes de vida dels pobles
prehistòrics (organització social, economia,
creences, manifestacions artístiques, etc.) a
través de les seves restes materials.
Valoració dels factors que van permetre el
desenvolupament de les primeres civilitza
cions urbanes, tot identificant les relacions
de causalitat entre fenòmens. Identificació
d’elements de canvi i continuïtat en les for
mes de vida i subsistència i en l’organització
de la societat.
Caracterització de l’intercanvi econòmic i
cultural entre els pobles colonitzadors de la
Mediterrània i les poblacions autòctones de
la Península Ibèrica.
Anàlisi d’alguns elements de l’organització
social, política i econòmica de la Grècia clàssi
ca. Identificació dels factors que van permetre
la consolidació de l’Imperi Romà i dels que
van provocar la seva crisi posterior, aplicant
nocions de causalitat.
Identificació del llegat cultural del món clàssic
i valoració de les seves aportacions.
Aplicació de les nocions històriques de canvi,
continuïtat i simultaneïtat en alguns exemples
del món tardoantic, tot incidint en l’origen i
expansió del cristianisme.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Representació gràfica de seqüències
temporals.
Orientació i interpretació de l’espai. Lectura
d’escales gràfica i numèrica.
Elaboració i lectura de gràfics.
Ciències de la naturalesa
Identificació dels elements del paisatge, dels
recursos naturals i de l’impacte de l’activitat
humana sobre el medi.
Valoració de la necessitat de preservar i
donar a conèixer el patrimoni natural i de fer
un ús sostenible dels recursos.
Llengua
Producció de textos orals, escrits i audi
ovisuals per comunicar i compartir idees i
coneixements.
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Tecnologies
Ús d’instruments TIC amb tècniques per
dibuixar, mesurar i calcular.
Lectura d’escales gràfica i numèrica.
Educació física
Orientació i interpretació de l’espai.
Criteris d’avaluació
Comparar i analitzar els principals paisatges,
distingir-los en funció dels elements naturals i
humanitzats que hi interaccionen i caracteritzar
les formes de vida valorades en la seva diver
sitat, així com els obstacles i les oportunitats
que possibiliten d’acord amb els recursos que
proporcionen.
Decodificar la informació simbòlica de plà
nols de diferents característiques i a escales
diverses. Reconèixer elements del territori sota
representacions espacials i gràfiques diverses,
aplicant tècniques d’orientació.
Diferenciar els recursos renovables i els no
renovables, i els riscos naturals i antròpics.
Identificar l’impacte de l’activitat humana
sobre el territori.
Identificar actuacions encaminades a preve
nir riscos a partir d’una situació determinada i
valorar les accions humanes que afavoreixen
un desenvolupament sostenible a nivell local
i mundial.
Distingir els períodes convencionals de
la història i representar-los gràficament, tot
valorant la relativitat cultural de les diferents
maneres de comptar el temps.
Relacionar els canvis i continuïtats tecnolò
gics i socials, i aplicar aquesta relació a alguns
exemples de societats prehistòriques i primeres
civilitzacions urbanes. Identificar alguns factors
implicats en l’aparició d’organitzacions socials
complexes i de les primeres formes estatals
i imperials.
Localitzar elements rellevants del patrimoni
cultural i artístic de les societats prehistòriques
i de les civilitzacions històriques, col·laborant
en la seva protecció i difusió.
Analitzar els trets bàsics de l’organització
social, política i econòmica de Grècia i Roma,
valorant l’intercanvi econòmic i cultural amb
les poblacions autòctones de la Península
Ibèrica i identificant els diferents ritmes
evolutius.
Comparar alguns elements originals de la
civilització clàssica amb altres civilitzacions
urbanes i reconèixer aspectes significatius
de la seva aportació a la civilització occi
dental.
Interpretar diverses fonts d’informació es
crites, materials i iconogràfiques i comunicar
la informació obtinguda de formes diverses,
incloses les TIC i mitjançant el treball coope
ratiu, especialment a través de descripcions,
síntesis i esquemes explicatius que relacionin
causes i conseqüències dels fets.
Segon curs
Continguts
Continguts comuns
Lectura i interpretació de mapes, plànols i
imatges de diferents característiques i suports
(convencionals i digitals).
Cerca, anàlisi i contrast d’informacions
estadístiques i gràfics, per mitjans conven
cionals i digitals, per a interpretar fenòmens
demogràfics i socials.
Aplicació de les nocions històriques de
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canvi, continuïtat i simultaneïtat en diversos
fenòmens històrics.
Ús i contrast de diferents fonts documentals
primàries i secundàries (materials, textuals,
iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.)
per contextualitzar els conceptes generals a
fets de l’entorn proper. Representació gràfica
de les seqüències temporals.
Valoració del paper de les dones i dels ho
mes com a subjectes de la història i del present.
Exercitació de l’empatia històrica i establiment
de relacions entre el passat i el present.
Reconeixement dels elements bàsics que
caracteritzen els estils artístics a l’època medie
val i moderna, per mitjà de l’observació directa
i indirecta, i interpretació d’obres significatives
de l’àmbit català, espanyol i europeu dins el
seu context cultural. Valoració de la necessitat
de protegir i difondre el patrimoni.
L’ocupació del territori: població i societat
Anàlisi de l’evolució històrica de la població
a nivell local i mundial: poblament, dinàmiques
demogràfiques i ritmes d’urbanització al llarg
de la història. Identificació de les fonts per
a l’estudi de la població (censos, padrons o
registres)
Localització de les principals concentracions
i buits demogràfics, identificant els factors
naturals i humans que expliquen la distribució
de la població. Localització de les principals
concentracions urbanes a Catalunya, Espanya
i el món.
Aplicació dels conceptes bàsics de de
mografia a la comprensió de dinàmiques
demogràfiques actuals (creixement demogràfic,
migracions, esperança de vida), analitzant i in
terpretant les seves causes i conseqüències.
Identificació dels elements estructurals de
les societats actuals (edat, sexe, ocupació,
mobilitat), caracteritzant especialment alguns
factors de desigualtat social i diversitat cultural
de la societat europea, espanyola i catalana i
manifestant respecte per la diversitat i riquesa
de manifestacions culturals.
Les societats preindustrials
Identificació dels trets bàsics de la societat,
l’economia i els poders polítics a l’Europa
feudal, incidint en els elements referits a
la desigualtat legal dels estaments socials.
Localització espacial i temporal de les diver
ses unitats polítiques que van coexistir en la
Península Ibèrica durant l’Edat mitjana i anàlisi
dels diferents grups socials.
Aplicació de les nocions històriques de canvi
i continuïtat en la interpretació de l’origen i
l’expansió de l’Islam. Anàlisi de les formes de
vida i de la confluència de cultures (cristians,
musulmans i jueus) en les ciutats de la Pe
nínsula Ibèrica.
Identificació dels trets bàsics del procés
de formació dels comtats catalans fins a la
consolidació de la Corona catalano-aragonesa.
Caracterització de les principals institucions
catalanes, establint relacions amb algunes
institucions actuals.
Anàlisi dels canvis econòmics i polítics de
la Baixa Edat Mitjana, incidint especialment
en l’auge de la vida urbana i del comerç i
en els conflictes al món rural. Anàlisi del pa
per de l’Església en la cultura i la mentalitat
medievals.
Anàlisi de l’evolució social, política i econò
mica a l’Edat moderna, situant l’Imperi hispà
nic dins el context europeu. Comparació de

situacions històriques d’època moderna, com
l’ampliació del món conegut pels europeus o
els conflictes religiosos, entre d’altres, amb
fets de l’actualitat. Caracterització d’alguna
civilització no europea.
Reconeixement dels elements bàsics de
l’evolució històrica de Catalunya dins la mo
narquia hispànica, analitzant les causes i les
conseqüències d’alguns conflictes polítics i
socials. Caracterització d’elements de canvi i
continuïtat en la Catalunya del segle XVIII.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Lectura, interpretació i elaboració de taules
estadístiques i de gràfics, especialment en
suport digital. Identificació i ús de nombres
absoluts i relatius.
Representació gràfica de seqüències
temporals.
Educació visual i plàstica
Valoració de la necessitat de preservar i
donar a conèixer el patrimoni cultural de les
societats.
Llengua
Producció de textos orals, escrits i audio
visuals usant el vocabulari adient.
Tecnologies.
Anàlisi de la interacció entre l’entorn, la
tecnologia i la societat.
Educació física
Habilitats de treball en equip i actitud de
respecte per la diversitat.
Criteris d’avaluació
Localitzar les àrees de concentració (incloses
les principals aglomeracions urbanes) i buit
demogràfic en el món, Espanya i Catalunya,
tot interpretant alguns dels factors naturals
i humans que expliquen els desequilibris
territorials.
Analitzar algunes de les tendències de
mogràfiques dominants en el món actual a
partir del càlcul i interpretació dels indicadors
demogràfics bàsics (natalitat, mortalitat, saldo
migratori), distingint les causes i les conse
qüències dels fenòmens, especialment dels
moviments migratoris.
Analitzar els trets característics de la societat
europea, espanyola i catalana, caracteritzant
els elements de diversitat cultural i de desigual
tat social, manifestant una actitud de rebuig
envers les desigualtats i de compromís social
envers l’equitat.
Descriure alguns trets socials, econòmics,
polítics, culturals i artístics que caracteritzen
el feudalisme a Catalunya, Espanya i Europa i
reconèixer els trets principals de la seva evo
lució fins l’aparició de l’estat modern.
Situar en el temps i l’espai les diverses unitats
polítiques i grups socials que van coexistir en
la Península Ibèrica, valorar la diversitat cultural
i reconèixer exemples actuals de pervivència
del seu llegat cultural.
Reconèixer i valorar alguns dels aspectes
fonamentals de la institucionalització del poder
polític a Catalunya, identificant els orígens
d’algunes institucions actuals en l’època
medieval.
Reconèixer el paper de les religions en la
configuració de les mentalitats de les societats
de l’època medieval i moderna, posant algun
exemple.
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Distingir els trets principals de la formació i
evolució de l’estat modern i identificar aquestes
característiques en la monarquia hispànica
i analitzar algun conflicte polític i social que
afecti Catalunya.
Analitzar alguns factors històrics de l’època
moderna, particularment les causes i conse
qüències de l’ampliació del món conegut pels
europeus, i relacionar-los amb fets o situacions
de l’actualitat. Valorar les aportacions d’altres
civilitzacions.
Reconèixer elements patrimonials de l’època
medieval i moderna a Catalunya a partir de la
recerca d’informació en fonts diverses, incloses
les TIC, i de l’observació directa i indirecta
d’aquests elements, comunicant i valorant la
documentació històrica i artística que propor
cionen, per mitjà del treball cooperatiu.
Tercer curs
Continguts
Continguts comuns
Cerca, anàlisi i contrast d’informacions
estadístiques, gràfics i mapes, així com de les
informacions que ens proporcionen els mitjans
de comunicació. Contrast i valoració crítica
d’informacions diferents sobre un mateix fet
o fenomen, valorant solucions i alternatives
als problemes.
Ús de diferents fonts d’informació, especi
alment amb suport TIC, per contextualitzar els
conceptes generals a fets de l’entorn proper,
comunicant de forma argumentada els resultats
de la recerca.
Reconeixement dels drets individuals i col·
lectius. Identificació i rebuig de les situacions de
desigualtat, injustícia i discriminació que afecten
persones i col·lectius en el món actual.
Valoració crítica dels prejudicis sexistes i
discriminacions de gènere per mitjà de l’anàlisi
i debat de casos, en la nostra societat i en
d’altres.
Valoració del diàleg i de la cooperació com a
formes pacífiques de resolució de conflictes.
Reflexió i debat sobre els reptes de la so
cietat multicultural en relació a la convivència
i la cohesió social, fonamentant les opinions
pròpies i respectant les dels altres.
Activitat econòmica i espai geogràfic
Reconeixement i aplicació de conceptes
bàsics d’economia a l’anàlisi del funcionament
de les activitats econòmiques i de l’organització
del món del treball, tot caracteritzant els trets
generals de l’economia europea, espanyola i
catalana dins un món globalitzat i establint rela
cions amb fets i realitats de l’entorn proper.
Anàlisi de les relacions entre la tecnologia,
l’organització social i la producció de béns
en un territori al llarg de la història. Presa
de consciència del caràcter exhaurible dels
recursos i de la necessitat d’una producció
respectuosa amb el medi ambient i d’un
consum responsable.
Reconeixement de paisatges agraris, exem
plificant les característiques bàsiques de cada
un i identificant les transformacions en el món
rural. Anàlisi dels principals paisatges agraris
a Catalunya, així com de les activitats que hi
estan associades.
Identificació de les principals zones industri
als a nivell mundial i dels factors de localització
industrial i la seva relació amb les xarxes de
comunicació i transport. Anàlisi de l’evolució
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de l’activitat dels sectors secundari i terciari
a Catalunya.
Comprensió de la relació entre serveis,
societat del benestar i sistema contributiu.
Classificació i anàlisi d’alguns serveis a nivell
mundial i local. Identificació de la tendència a
la terciarització de les societats actuals.
Transformacions i desequilibris en el món
actual
Valoració de les conseqüències de la glo
balització de l’economia, entre les quals la
deslocalització industrial i les noves formes de
comerç. Anàlisi de casos d’intercanvi desigual
entre països.
Anàlisi del desenvolupament humà desigual,
a partir de la selecció i contrast d’informacions i,
especialment, dels indicadors socioeconòmics.
Anàlisi de les noves formes de producció
d’aliments i del problema de la fam al món i
les seves implicacions globals. Valoració de les
polítiques de cooperació i solidaritat.
Identificació de l’impacte dels processos
productius, dels moviments de població i del
creixement urbà sobre el territori. Anàlisi de
les formes de vida, dels problemes i de la
gestió de les ciutats actuals, especialment a
Catalunya i Espanya.
Organització política i planificació del territori
Anàlisi i contrast de diferents formes d’or
ganització política i territorial. Comparació
amb algunes formes d’organització política del
passat. Distinció entre les fronteres tradicionals
i els nous espais convivencials.
Identificació dels principis i institucions dels
règims democràtics i valoració de la participació
ciutadana en les institucions públiques. Distin
ció entre sistemes democràtics i autoritaris.
Anàlisi dels elements bàsics de l’or
ganització política i administrativa de la
Unió Europea, Espanya i Catalunya, així
com dels òrgans principals de govern i el
seu funcionament. Comparació entre els
òrgans de govern municipal i els d’àmbits
territorials més grans.
Localització i caracterització dels grans
àmbits geopolítics i econòmics a nivell mun
dial. Identificació de les funcions d’algunes
organitzacions internacionals.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Lectura, interpretació i construcció de taules
estadístiques i de gràfics amb suport paper i
digital. Identificació i ús de nombres absoluts
i relatius.
Conceptes bàsics d’economia.
Tecnologies. Ciències de la naturalesa
Identificació de l’impacte d’alguns processos
productius sobre el medi i de la necessitat d’un
ús sostenible dels recursos.
Anàlisi de la interacció entre l’entorn, la
tecnologia i la societat.
Utilització de recursos TIC per a la infor
mació, comunicació i processament de les
dades.
Llengua
Desenvolupament de competències lingüísti
ques per descriure, explicar, justificar, interpre
tar i argumentar situacions i fenòmens.
Música. Educació visual i plàstica
Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics,
simbòlics, audiovisuals, etc.) per interpretar

la realitat i per comunicar els resultats d’una
recerca.
Educació per a la ciutadania i drets hu
mans
Anàlisi dels canvis i desequilibris en el món
actual i de les seves implicacions globals.
Anàlisi del funcionament del sistema de
mocràtic i de les vies de participació de la
ciutadania.
Valoració del diàleg o la cooperació en la
resolució de conflictes.
Reconeixement dels drets humans i rebuig
de les desigualtats.
Criteris d’avaluació
Reconèixer i analitzar, per mitjà dels indica
dors socioeconòmics, els desequilibris en la
distribució dels recursos, explicant possibles
causes i conseqüències i cercant propostes
alternatives a la desigualtat i de suport al
desenvolupament sostenible.
Analitzar aspectes del funcionament de
l’economia en el món, destacant la interde
pendència entre països i el seu impacte en la
realitat econòmica de l’entorn proper.
Caracteritzar els principals sistemes d’ex
plotació agrària existents, identificant i exem
plificant en el cas català algunes de les
transformacions del món rural. Analitzar les
relacions entre la producció d’aliments i la
fam al món.
Descriure i analitzar les transformacions en
les activitats i els espais industrials, localitzant
els principals centres de producció en el món,
Espanya i Catalunya. Establir relacions entre
la deslocalització industrial i la globalització
econòmica.
Relacionar les xarxes viàries i de trans
port de Catalunya amb el desenvolupament
econòmic, aplicant criteris de sostenibilitat
mediambiental.
Valorar els elements que conformen l’estat
del benestar en les societats actuals i analit
zar situacions de desigualtat en l’accés als
serveis bàsics.
Valorar els principis del funcionament polític
democràtic, aplicant-los en el reconeixement
dels drets i deures i dels principis del sistema
representatiu. Superar prejudicis i estereotips
sobre grups socials i culturals amb una actitud
empàtica.
Utilitzar fonts diverses per obtenir informació
sobre fets econòmics i socials de l’entorn i
relacionar-los amb el context mundial. Comu
nicar les conclusions de forma organitzada i
intel·ligible utilitzant recursos TIC.
Realitzar de forma cooperativa treballs de
síntesi i recerca sobre situacions de desigualtat,
injustícia i discriminació que afectin persones i
col·lectius en el món actual, a partir del plante
jament d’hipòtesis o interrogants a resoldre.
Conèixer els mecanismes de gestió urbana
de l’entorn local i les formes de participació
ciutadana en la planificació urbanística. Propo
sar iniciatives de millora que tinguin en compte
la sostenibilitat mediambiental i la cohesió i
convivència social i, en especial, les que són
potencialment aplicables a Catalunya.
Quart curs
Continguts
Continguts comuns
Obtenció d’informació relativa a situacions
i conflictes de l’actualitat, a partir de diversos
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mitjans de comunicació i, si escau, d’en
trevistes i enquestes, tot analitzant els seus
antecedents històrics i establint relacions entre
l’àmbit mundial i el local.
Recerca d’aspectes de la vida quotidiana
del passat, a partir d’informacions extretes
de fonts primàries, prioritzant les fonts orals i
d’arxiu, i secundàries. Elaboració i lectura de
mapes històrics.
Ús de formes diversificades, tant escrites
com orals, prioritzant els mitjans audiovisuals
i les TIC, per comunicar els resultats d’una
recerca individual o en grup.
Identificació d’alguns dels canvis, continuï
tats i ruptures en el món de la cultura, de l’art
i de les mentalitats, a nivell mundial i local,
i interpretació dins el context, amb atenció
especial als rols de gènere.
Reflexió crítica i debat sobre la influència
dels mitjans de comunicació en les mentalitats
individuals i col·lectives.
Anàlisi d’imatges com a documents històrics,
referents estètics i interpretacions de la realitat.
Visualització d’alguns films documentals o
de ficció i valoració com a fonts històriques i
llenguatges expressius.
Les arrels del món contemporani
Identificació dels elements de canvi i
continuïtat entre l’Antic Règim i l’època con
temporània.
Anàlisi de les revolucions i transformacions
polítiques que donen inici a l’època contem
porània. Identificació dels seus antecedents,
entre els quals el reformisme il·lustrat, i de les
seves conseqüències socials, fins al present.
Anàlisi de l’evolució històrica d’Espanya i
Catalunya al segle XIX i valoració dins el context
internacional.
Valoració dels canvis socioeconòmics que
implica la revolució industrial i interpretació del
fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de
les formes de vida en les ciutats industrials
del segle XIX a partir d’algun exemple pro
per. Interpretació de la problemàtica i de les
aportacions d’algunes ideologies i revolucions,
analitzant especialment els moviments socials
i polítics a Catalunya.
Localització geogràfica de l’expansió impe
rialista. Identificació de les relacions de causa
i efecte entre l’imperialisme i la consolidació
del capitalisme.
Grans conflictes del segle XX
Identificació dels elements bàsics de l’or
dre polític i social de la primera meitat del
segle XX, incidint en les lluites socials i els
conflictes bèl·lics. Caracterització d’aspectes
relatius a la situació històrica de Catalunya i
Espanya, en especial, durant la II República
i la Guerra civil.
Comparació dels sistemes totalitaris del
segle XX, caracteritzant especialment l’evolució
del franquisme a Catalunya i Espanya.
Anàlisi del procés de descolonització i de les
seves conseqüències. Valoració argumentada
de la repercussió de l’imperialisme en l’actual
configuració del món, analitzant algun cas del
continent africà.
Anàlisi del procés de reconstrucció de l’or
dre polític i econòmic després dels conflictes
bèl·lics. Valoració de les intervencions dels
organismes internacionals, com l’ONU, en
matèria de política mundial i de la seva vigència.
Caracterització dels models socioeconòmics
de postguerra.
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Valoració dels canvis i ruptures en les formes
i funcions de l’art, per mitjà de l’anàlisi de l’obra
d’alguns artistes representatius.
El món d’avui
Anàlisi del procés de construcció de la Unió
Europea fins a l’actualitat i, en especial, de la
integració d’Espanya, així com del paper de
Catalunya dins el marc europeu.
Valoració de la transició cap a la democràcia
a Catalunya i Espanya a partir de l’anàlisi del
paper dels homes i les dones com a subjectes
dels canvis històrics, individualment i col·
lectiva. Anàlisi dels reptes de la democràcia
a l’actualitat.
Reconeixement de les conseqüències de
la globalització i localització dels nous centres
de poder. Argumentació crítica del sistema
econòmic actual en relació a la sostenibilitat i
plantejament d’alternatives.
Identificació dels focus de conflicte en el
món actual, tot relacionant les seves causes
amb factors històrics. Valoració del diàleg i
de la cooperació com a formes pacífiques de
resolució de conflictes. Valoració de la funció
de la memòria històrica en la construcció
del futur.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Lectura i interpretació de dades estadís
tiques i de gràfics en suport convencional i
digital.
Llengua
Adquisició d’habilitats comunicatives en
situacions d’interacció oral, com els debats
oberts o reglats.
Educació civicoètica
Anàlisi dels conflictes en el món actual
i valoració del diàleg i la cooperació en la
resolució dels conflictes.
Comprensió de la realitat des d’una pers
pectiva global.
Disseny de propostes d’actuació en relació
a problemàtiques ciutadanes.
Educació visual i plàstica. Música
Valoració dels canvis en el món de l’art a
l’època contemporània.
Anàlisi de l’obra d’artistes representatius de
la contemporaneïtat.
Criteris d’avaluació
Identificar variables temporals (durada,
successió, ritme, simultaneïtat, etc.), pel que
fa a les grans transformacions i conflictes
mundials que caracteritzen l’època con
temporània (revolucions burgeses, revolució
industrial, etc.).
Reconèixer alguns elements de canvi i de
continuïtat de l’estat liberal respecte de l’Antic
Règim, a partir de l’evolució política i econò
mica de Catalunya i Espanya en relació amb
el context europeu.
Relacionar la consolidació del sistema ca
pitalista amb l’expansió colonial i valorar les
seves repercussions actuals.
Identificar alguns elements de les mentalitats,
costums i factors culturals, inclosos els rols de
gènere, i la seva evolució històrica.
Aplicar els coneixements històrics a la
comprensió i interpretació d’alguns dels
problemes internacionals més destacats de
l’actualitat, des d’una perspectiva global del
món, allunyada de l’eurocentrisme. Valorar el

paper històric dels organismes internacionals
i la seva vigència actual.
Valorar el necessari equilibri entre drets i
deures individuals i col·lectius i reconèixer la
democràcia com un procés en construcció que
requereix un compromís personal i col·lectiu
contra la desigualtat i l’exclusió.
Planificar i realitzar treballs individuals i en grup
sobre algun focus de tensió política o social en
el món actual, a partir d’informacions diverses,
inclosos els mitjans de comunicació (premsa,
televisió, cinema, etc.) i les TIC, assumint una
actitud crítica i oberta al contrast de fonts.
Participar en debats, exposant opinions
raonades sobre canvis, continuïtats que afectin
aspectes de l’actualitat, aportant argumentaci
ons basades en les ciències socials, respectant
les opinions dels altres i cercant l’obtenció i
comunicació de conclusions comunes.
Comparar els règims autoritaris i democrà
tics. Conèixer aspectes del franquisme i de la
transició democràtica a Catalunya i Espanya
que permetin identificar el paper de les indi
vidualitats com a subjectes de la història i la
necessitat de preservar la memòria històrica.
Reconèixer alguns elements culturals i ar
tístics del món contemporani. Analitzar l’obra
d’algun artista, valorant els seus components
estètics i interpretant el seu significat i funció
dins el context.
Valorar la influència actual dels mitjans de
comunicació sobre les mentalitats individuals i
col·lectives a partir d’alguns exemples.
Educació física
El desenvolupament personal i la millora de
la qualitat de vida són finalitats fonamentals de
l’educació obligatòria. La matèria d’Educació
física ha de tenir un paper primordial en el des
envolupament de les competències centrades
en la cura del cos i de la salut, en la millora
corporal i la forma física i en l’ús constructiu del
temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats
esportives individuals i col·lectives.
Al final de l’etapa els nois i les noies han
de comprendre els beneficis de la pràctica
d’activitat física sistemàtica i permanent i han
d’adquirir les eines necessàries per a organitzar
la pròpia pràctica de forma autònoma. Per a
assolir aquesta autorregulació és fonamental
vincular la pràctica d’activitats físiques a una
escala de valors, actituds i normes i al conei
xement dels seus efectes sobre la salut, el
creixement personal i la millora de la qualitat
de vida.
En aquesta etapa, en què els nois i les noies
experimenten grans canvis a nivell corporal,
afectiu i social, pren importància la consciència
del propi cos i l’acceptació d’un mateix i dels
altres. El cos ha de ser entès com a mitjà
de comunicació, de creació, interpretació i
expressió, tal com ja es planteja en l’etapa
de primària. Els nois i les noies han de ser
capaços d’utilitzar el cos i el seu moviment
per a expressar sensacions i sentiments davant
diferents situacions.
Les activitats de la matèria han de potenciar
les actituds i valors propis d’una societat soli
dària, sense discriminació, respectuosa amb
les persones i l’entorn.
Competències pròpies de la matèria
El desenvolupament personal esdevé una
competència central de la matèria d’Educació
física, que s’assoleix amb el treball i cura del
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propi cos i la motricitat, al mateix temps que es
reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’acti
vitat física, assumint actituds i valors adequats
a la gestió del cos i la conducta motriu.
Els continguts de la matèria pretenen do
nar resposta a necessitats que portin cap al
benestar personal i promoguin una vida més
saludable i de més qualitat. La competència
en la pràctica d’hàbits saludables de forma
regular i continuada contribueix a sentir-se bé
amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i
el desenvolupament del benestar personal.
La competència comunicativa s’assoleix amb
l’experimentació del cos i el moviment com
instruments d’expressió i comunicació; l’ex
pressió i comunicació de sentiments i emocions
individuals i compartides per mitjà del cos, el
gest i el moviment i la valoració crítica dels usos
expressius i comunicatius del cos.
Aquesta matèria també desenvolupa la
competència social centrada en les relaci
ons interpersonals per mitjà de l’adquisició
de valors com el respecte, l’acceptació o la
cooperació, que seran transferits a l’activitat
quotidiana (jocs, esports, activitats en la
natura, etc.). Les possibilitats expressives
del cos i de l’activitat motriu potenciaran la
creativitat i l’ús dels llenguatges corporals
per a transmetre sentiments i emocions que
humanitzen el contacte personal.
Aportacions de la matèria a les competències
bàsiques
La matèria d’Educació física contribueix al
desenvolupament de les competències bà
siques, essencialment a la de coneixement i
interacció amb el món, mitjançant la interacció
del propi cos i l’espai determinat, el coneixe
ment, la pràctica i la valoració de l’activitat
física per preservar la salut.
També contribueix essencialment en la
competència social i ciutadana, ja que ajuda
a aprendre a conviure, acceptar les regles per
al funcionament col·lectiu, la participació i el
respecte envers les diferències i conèixer les
possibilitats i limitacions pròpies i alienes.
El reconeixement i l’apreciació de les mani
festacions culturals específiques de la motricitat
humana col·labora amb la competència cultural
i artística.
Els intercanvis comunicatius i la valoració
crítica dels missatges i estereotips referits al
cos procedents dels mitjans d’informació i co
municació, contribueixen al desenvolupament
de la competència comunicativa i al tractament
de la informació i competència digital.
El coneixement d’un mateix o d’una mateixa
i de les pròpies possibilitats i carències, l’au
tosuperació, perseverança i actitud positiva, i
l’organització individual i col·lectiva contribuei
xen a la competència d’aprendre a aprendre i
a l’autonomia i iniciativa personal.
Estructura dels continguts
Els continguts d’Educació física de cada
curs s’organitzen en quatre apartats: condició
física i salut, jocs i esports, expressió corporal
i activitats en el medi natural.
L’estructuració dels continguts reflecteix
cada un dels eixos que donen sentit a l’Edu
cació física en l’educació secundària obliga
tòria: el desenvolupament de les capacitats
cognitives, físiques, emocionals i relacionals
vinculades a la motricitat, l’adquisició de formes
socials i culturals de la motricitat, l’educació
en valors i l’educació per a la salut.
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Encara que en l’Educació secundària
obligatòria els continguts es presentin orga
nitzats per matèries, per a l’assoliment de les
competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible.
La connexió entre continguts de matèries di
verses mostra les diferents maneres de tractar
una mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió.
De la mateixa manera, els continguts que en
una matèria es presenten com a instrument,
trobaran en una altra els contextos adequats
que els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb
naturalitat en situacions de relació amb l’en
torn i la vida diària. Al final dels continguts de
cada curs es concreten les connexions que
es poden establir amb d’altres matèries; la
proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
En aquesta etapa cal fer un treball específic
per a la millora de la condició física. A partir
de la valoració i acceptació de les capacitats
individuals, l’alumnat ha d’esforçar-se per mi
llorar el seu nivell de condició física i contribuir
al desenvolupament corporal harmònic.
Aquesta millora s’ha d’enquadrar en un
marc saludable, per això és important que
els nois i les noies coneguin els beneficis
de l’activitat física regular sobre l’orga
nisme. Ha de treballar-se específicament
l’anàlisi i valoració crítica de determinats
models presents a la nostra societat, amb
especial incidència en problemàtiques que
es poden donar en aquestes edats, com el
sedentarisme, els trastorns alimentaris i les
pràctiques de risc.
Els jocs i els esports es presenten com a
mitjans de treball, tant per a la millora de la
condició física i el desenvolupament de les
relacions interpersonals com per al coneixe
ment de formes d’activitat física aptes per a la
competició, la recreació i el temps de lleure. En
aquestes pràctiques és fonamental la valoració
i respecte per les normes, pels companys i els
adversaris, així com el respecte pel material i
les instal·lacions.
El treball d’equip per a la consecució d’un
objectiu comú als esports col·lectius i l’afany
de millora als individuals i d’adversari són
aspectes que cal tenir en compte. Evident
ment, en aquesta etapa l’esport ha de tenir
un caràcter obert a diverses especialitats, amb
una participació que no estigui supeditada a
les característiques de sexe, nivells d’habilitat o
altres criteris de discriminació, i ha de respondre
a plantejaments més enllà dels competitius. En
conseqüència, cal fomentar l’esperit crític en el
tractament d’alguns esports i activitats físiques
als mitjans de comunicació i en la societat en
general, i valorar-ne els aspectes positius com
l’esforç o el treball d’equip.
Les activitats en el medi natural s’han de
presentar com una forma més d’activitat física
saludable que permet, a més del contacte
amb el medi natural terrestre o aquàtic, una
possibilitat d’utilització del temps de lleure.
Les activitats a la natura han de ser també
una eina per a la valoració del medi natural i
fomentar-ne el respecte i la conservació.
En les activitats, no s’han de perseguir
rendiments esportius ni resultats concrets
en proves físiques. S’ha de valorar la millora

i esforç individuals, així com la cooperació
activa amb el grup, i tenint sempre molt pre
sent que l’objectiu final de l’educació física a
l’Educació secundària obligatòria és la formació
de persones físicament actives, saludables i
participatives.
Objectius
La matèria d’educació física de l’educació
secundària obligatòria té com a objectiu el des
envolupament de les capacitats següents:
1. Conèixer els trets que defineixen una
activitat física saludable i els beneficis que
l’activitat física comporta per a la salut indivi
dual i col·lectiva
2. Valorar la pràctica regular d’activitat
física com a mitjà de millora de la salut i de
la qualitat de vida.
3. Realitzar activitats físiques dirigides a
la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i
la millora de la condició física per respondre
davant de diferents situacions.
4. Manifestar autonomia en l’organització
i planificació de l’activitat física, consolidada
com hàbit de vida saludable.
5. Conèixer les normes principals de se
guretat i mesures preventives i actuar amb
respecte i cura de l’entorn en les activitats
en el medi natural.
6. Practicar diferents activitats físiques,
esportives i recreatives, en l’àmbit de la com
petició i en el temps de lleure per la millora de
la condició física.
7. Utilitzar el cos com a eina de comunica
ció, expressió i creació.
8. Valorar les capacitats individuals, accep
tar les diferències individuals i potenciar l’afany
de millora personal.
9. Mostrar habilitats i actituds de respecte,
treball en equip i esportivitat en la participació
en activitats, jocs i esports, independent
ment de les diferències culturals, socials i
d’habilitat.
10. Adoptar una actitud crítica davant el
tractament del cos, l’activitat física i l’esport
en la societat actual i valorar-ne els aspectes
positius.
Primer curs
Continguts
Condició física i salut
Identificació de les parts d’una pràctica
física: escalfament, activitat física i exercicis
de baixa intensitat.
Realització d’exercicis apropiats per a l’es
calfament general.
Caracterització de la condició física i de les
qualitats físiques.
Realització de jocs per a la millora de la
condició física.
Atenció a la higiene després de fer activitat
física.
Pràctica de posicions corporals adequades
per a les activitats físiques i la vida quotidi
ana.
Pràctica d’exercicis per a la millora del to
muscular i postura corporal.
Control de la respiració i consciència del
cos en relaxament.
Jocs i esports
Aplicació de les habilitats motrius als esports
individuals i col·lectius.
Execució de jocs per a la comprensió de les
fases del joc col·lectiu: atac i defensa.
4467

Realització d’activitats i jocs per a l’apre
nentatge dels esports col·lectius.
Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenen
tatge dels esports individuals.
Acceptació del nivell individual i la disposició
de millora.
Respecte i acceptació de les normes de joc,
les activitats i els esports practicats.
Valoració de l’esport individual i col·lectiu
com fenomen social i cultural.
Valoració de les activitats esportives com
una forma de millorar la salut.
Expressió corporal
Identificació del cos expressiu: postura,
gest i moviment. Aplicació de la consciència
corporal a les activitats expressives.
Experimentació d’activitats expressives
orientades a afavorir una dinàmica positiva
del grup.
Disposició favorable a la desinhibició en les
activitats d’expressió corporal.
Activitats en el medi natural
Realització d’activitats fisicoesportives en
el medi natural.
Acceptació i respecte de les normes de
conservació dels medi urbà i natural.
Connexions amb altres matèries
Ciències de la naturalesa
Respecte per les normes de conservació
del medi.
Llengua
Interacció oral en jocs i esports.
Criteris d’avaluació
Identificar les parts d’una sessió d’activitat
física i l’objectiu de cadascuna.
Conèixer el significat de la condició física i
reconèixer les qualitats físiques com a qualitats
de millora.
Incrementar el nivell individual de condició
física per millorar la salut pròpia.
Millorar l’execució dels aspectes tècnics
bàsics d’un esport individual, acceptant el
nivell assolit.
Millorar l’execució tècnica i tàctica d’un
esport col·lectiu, demostrant haver comprès
les fases del joc (atac i defensa) i el respecte
per les normes del joc.
Elaborar i expressar missatges de forma col·
lectiva utilitzant tècniques com el mim, el gest,
la dramatització o altres, i mostrar desinhibició
en les activitats d’expressió corporal
Mostrar habilitat i respecte per a la realització
d’activitats en el medi natural.
Mostrar hàbits higiènics i posturals saluda
bles relacionats amb l’activitat física i la vida
quotidiana.
Segon curs
Continguts
Condició física i salut
Realització de jocs d’escalfament, tot reco
neixent els objectius que es persegueixen.
Reconeixement de les qualitats físiques
relacionades amb la salut: resistència aeròbica
i flexibilitat.
Realització d’activitats i de jocs per a la millo
ra de la condició física, amb especial incidència
en la resistència aeròbica i la flexibilitat.
Control i valoració de la freqüència cardíaca
com a indicador del grau d’esforç.
Valoració de la importància d’adoptar una

Full de disposicions i actes administratius

bona postura corporal en la pràctica de les
activitats físiques i en la vida quotidiana.
Reconeixement de la relació entre hidratació
i activitat física.
Valoració d’hàbits saludables com una bona
alimentació, el descans i l’activitat física, i
identificació d’hàbits de risc.
Coneixement i vivència de diferents tècni
ques de respiració i relaxació, i aplicació en
situacions quotidianes.
Jocs i esports
Realització d’activitats i jocs per a l’aprenen
tatge dels fonaments tècnics i reglamentaris
d’un esport individual.
Pràctica d’activitats i jocs per a l’apre
nentatge dels fonaments tècnics, tàctics i
reglamentaris d’un esport col·lectiu.
Realització d’activitats i jocs per a l’apre
nentatge dels fonaments tècnics, tàctics i
reglamentaris d’un esport d’adversari.
Autocontrol en les situacions de contacte.
Cooperació en les funcions atribuïdes en
un equip per a la consecució d’objectius
comuns.
Valoració de l’esportivitat per sobre de la
consecució de resultats.
Valoració dels esports d’adversari com a
fenomen social i cultural.
Expressió corporal
Recerca de diferents maneres de comunicarse, per mitjà del llenguatge corporal, utilitzant
les diferents parts del cos alhora i separada
ment, amb i sense suport musical.
Disposició favorable a la desinhibició en les
activitats comunicatives.
Acceptació de les diferències individuals i
respecte davant l’execució dels altres.
Activitats en el medi natural
Reconeixement i realització d’activitats en el
medi natural com a activitats per a la millora
de la condició física i la recreació.
Respecte i valoració del medi natural com
a espai idoni per a la realització d’activitats
físiques.
Cerca prèvia d’informació sobre l’indret,
natural o urbà, en el que es desenvolupin
les activitats.
Connexions amb altres matèries
Ciències de la naturalesa
Respecte i valoració del medi natural.
Llengua
Interacció oral en jocs i esports.
Desinhibició en activitats comunicatives.
Criteris d’avaluació
Identificar els objectius de l’escalfament
i recopilar activitats, estiraments i exercicis
de mobilitat articular apropiats per a l’escal
fament.
Incrementar el nivell individual de condició
física per millorar la salut.
Valorar la freqüència cardíaca com a indi
cador de la intensitat de l’esforç.
Millorar l’execució dels aspectes tècnics
d’un esport individual.
Manifestar actituds de cooperació, tolerància
i esportivitat en els esports i jocs col·lectius.
Mostrar autocontrol i participació en les
activitats d’oposició.
Crear i posar en pràctica una seqüència
harmònica de moviments corporals a partir
d’un ritme triat.

Conèixer la importància de la pràctica d’ac
tivitats a la natura.
Cercar informació de diferents mitjans i
recursos per planificar les sortides al medi
natural.
Tercer curs
Continguts
Condició física i salut
Reconeixement dels efectes de l’escalfament
i elaboració de pautes per dur-lo a terme.
Elaboració i pràctica d’escalfaments, ge
nerals i específics, previ anàlisi de l’activitat
física a realitzar.
Condicionament de les qualitats relaci
onades amb la salut: resistència aeròbica,
flexibilitat i força resistència general, mitjançant
la posada en pràctica de sistemes i mètodes
d’entrenament.
Identificació dels efectes del treball de les
qualitats físiques sobre la salut i els aparells
del cos humà.
Coneixement de la freqüència cardíaca
màxima, la freqüència en repòs i càlcul de la
zona d’activitat.
Identificació i adopció de postures cor
rectes en les activitats físiques i en la vida
quotidiana.
Reconeixement de la relació entre l’alimen
tació, la salut i l’activitat física. Equilibri entre
ingesta i despesa calòrica.
Execució de mètodes de relaxació amb
l’objectiu d’alliberar tensions.
Valoració de l’efecte positiu que la pràctica
d’activitat física produeix en l’organisme.
Jocs i esports
Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenen
tatge dels fonaments tècnics i reglamentaris
d’un esport individual.
Realització d’activitats i jocs per a l’apre
nentatge dels fonaments tècnics, tàctics i
reglamentaris d’un esport col·lectiu.
Assumpció de responsabilitat individual en
una activitat col·lectiva com a condició indis
pensable per aconseguir un objectiu.
Tolerància i esportivitat per sobre de la
recerca dels resultats.
Demostració d’una actitud crítica davant el
tractament del cos i l’activitat física als medis
de comunicació i en la societat en general.
Expressió corporal
Realització d’improvisacions individuals i
col·lectives, amb i sense suport musical.
Disposició favorable a la pràctica de les
activitats d’expressió corporal amb tots els
companys i companyes.
Activitats en el medi natural
Realització de recorreguts en el medi natural,
utilitzant l’equipament, les eines i tècniques
d’orientació adients.
Coneixement i pràctica de les normes de
prevenció i seguretat per a la realització d’ac
tivitats al medi natural.
Connexions amb altres matèries
Ciències de la naturalesa. Educació per a
la ciutadania
Coneixement del cos i d’hàbits saluda
bles.
Llengua
Interacció oral en jocs i esports.
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Música
Improvisacions individuals i col·lectives amb
suport musical.
Criteris d’avaluació
Planificar i posar en marxa un escalfament
general.
Relacionar les activitats físiques amb els
efectes que produeixen en els diferents
aparells i sistemes del cos humà, especial
ment amb aquells que són més rellevants
per la salut.
Incrementar el nivell individual de condició
física per millorar la salut, participant en les
activitats que es proposen i identificant quina
és la qualitat física susceptible de millora. Re
conèixer a partir de la mesura de la freqüència
cardíaca la intensitat del treball realitzat.
Reflexionar sobre la importància d’una
alimentació equilibrada i les variacions de
demanda segons l’activitat física que es
desenvolupa.
Realitzar de forma autònoma recorreguts en
el medi natural, utilitzant l’equipament, eines
i tècniques d’orientació adients. Mostrar una
actitud de respecte pel medi natural.Resol
dre situacions de joc en un o més esports
col·lectius, aplicant coneixements tècnics i
tàctics.
Millorar l’execució dels aspectes tècnics
d’un esport individual.
Mostrar una actitud crítica davant el trac
tament de l’esport i l’activitat física en la
societat actual.
Crear i posar en pràctica seqüències de
moviments, individualment i col·lectiva, amb i
sense suport musical.
Utilitzar els tipus de respiració i les tècniques
i mètodes de relaxació com a mitjà per a la
reducció de desequilibris i minimitzar les ten
sions produïdes en la vida quotidiana.
Quart curs
Continguts
Condició física i salut
Realització i pràctica d’escalfaments autò
nomament segons l’activitat a realitzar.
Valoració de l’escalfament com a prevenció
de lesions.
Reconeixement dels efectes del treball de
resistència aeròbica, de flexibilitat i de força
resistència sobre l’estat de salut: efectes
beneficiosos, riscos i prevenció.
Aplicació dels sistemes d’entrenament de
les qualitats físiques.
Presa de consciència de la condició física
individual i predisposició per millorar-la.
Planificació autònoma de l’activitat física a
partir de pautes bàsiques.
Constància en l’adopció de postures cor
rectes en l’activitat física i consciència de la
importància d’evitar postures inadequades.
Aplicació de les normes bàsiques de segu
retat i prevenció de riscos durant la realització
d’activitat física.
Reconeixement de les actuacions bàsiques
a prendre davant un contratemps o una lesió
durant la pràctica d’activitat física.
Valoració dels efectes negatius de determi
nats hàbits sobre la condició física i la salut.
Actitud crítica envers aquests hàbits.
Valoració i utilització de la respiració i la
relaxació de forma autònoma al servei d’una
millora en la qualitat de vida.
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Jocs i esports
Realització de jocs i esports individuals,
d’adversari i col·lectius, d’oci i recreació.
Realització d’activitats i jocs per a l’apre
nentatge dels fonaments tècnics i regla
mentaris d’un esport individual i d’un esport
d’adversari.
Pràctica d’activitats i jocs per a l’apre
nentatge dels fonaments tècnics, tàctics i
reglamentaris d’un esport col·lectiu.
Acceptació de les funcions atribuïdes dins
d’una tasca d’equip i cooperar-hi.
Participació en la planificació i l’organització
de campionats en que s’utilitzin sistemes de
puntuació que potenciïn les actituds, valors i
respecte de les normes.
Valoració dels jocs i esports com a activitats
d’oci i temps de lleure.
Acceptació de les normes socials i democrà
tiques que regeixen en un treball d’equip.
Expressió corporal
Creació de composicions coreogràfiques
de grup amb el suport d’una estructura
musical, incloent els elements: temps, espai
i intensitat.
Participació i aportació del treball en grup
en les activitats rítmiques.
Disposició favorable a la desinhibició en la
presentació individual o col·lectiva d’exposici
ons orals i rítmiques en públic.
Activitat física en el medi natural
Planificació i realització d’activitats en el medi
natural per a la millora de la condició física.
Presa de consciència de l’impacte que tenen
certes activitats físiques sobre l’entorn.
Valoració de la relació entre l’activitat física,
la salut i el medi natural.
Cerca d’informació sobre l’indret on es vol
realitzar la sortida i l’itinerari.
Connexions amb altres matèries
Llengua
Presentació individual o col·lectiva d’expo
sicions orals.
Educació civicoètica
Reflexió sobre les conductes de risc que
afecten la pròpia salut i la dels altres.
Criteris d’avaluació
Planificar i posar en pràctica escalfaments
autònoms per a una activitat concreta.
Incrementar el nivell individual de condició
física per millorar la salut, a partir del coneixe
ment de sistemes i mètodes d’entrenament.
Participar en l’elaboració d’un pla de treball
per a la millora de la condició física.
Realitzar exercicis d’acondicionament físic
atenent a criteris de correcció postural com a
estratègia per a la prevenció de lesions.
Participar de forma activa en activitats espor
tives individuals, col·lectives o d’adversari.
Participar en l’organització i posada en pràc
tica de torneigs o competicions esportives.
Participar de forma constructiva en la cre
ació i realització de coreografies amb suport
musical.
Utilitzar la respiració i la relaxació com a
mètodes d’alliberament de tensions.
Planificar una activitat en el medi natural,
seleccionant l’equipament adient, seguint
les normes bàsiques de seguretat i cercant
informació significativa de la zona en relació
amb les activitats a realitzar.

Educació per al desenvolupament personal i
la ciutadania
Educar per al desenvolupament personal i la
ciutadania és promoure el desenvolupament de
ciutadans i ciutadanes responsables i demo
cràtics i possibilitar la transformació personal i
l’adquisició de competències i habilitats neces
sàries que contribueixin a l’assoliment d’una
societat més lliure, justa i equitativa.
L’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania ha de promoure l’adquisició
d’uns valors humanitzadors, que no excloguin
cap persona ni cap col·lectiu, ajudant els nois
i les noies a manifestar una actitud d’empatia
i de confiança justificada envers els altres. Així
mateix, ha de contribuir a desenvolupar valors
i elements d’identitat personal i de pertinença,
i ha de promoure l’autocrítica, l’actitud oberta
i flexible i el compromís per contribuir a la
millora de la societat. En un món globalitzat
i interconnectat cal cercar espais comuns
de convivència per a alumnes amb realitats
culturals i socials diverses, que serveixin de
referència a tothom, respectant les diferents
identitats.
Des d’aquesta perspectiva, s’opta pel nom
d’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania, entenent que no es redueix
només a les matèries prescrites en dos dels
cursos de l’Educació secundària obligatòria.
En tant que educació en valors, ha de ser
present en la vida del centre, impregnant el seu
Projecte educatiu, contemplant el treball des
de totes les matèries curriculars, des de les
activitats que tenen lloc dins i fora del centre
i, molt especialment, des de la tutoria, entesa
com a espai comú. En conseqüència, el Pla
d’acció tutorial haurà d’explicitar-ne també els
continguts comuns.
Els objectius i continguts aporten elements
que contribueixen a desenvolupar competèn
cies per interpretar adequadament la realitat i
a incorporar positivament la pluralitat familiar,
sexual, cultural, lingüística, nacional, religiosa
i política de tota la societat, segons la Decla
ració dels Drets Humans i les recomanacions i
declaracions d’altres organismes internacionals
democràtics.
Els objectius, que abracen tota l’etapa de
l’Educació secundària, són: Aprendre a ser i
actuar de forma autònoma, Aprendre a con
viure i Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes
en un món global.
“Aprendre a ser i actuar de forma autònoma”
comporta educar per a viure en la llibertat
responsable, l’autoestima, l’autorregulació, el
discerniment i la presa de decisions autònoma
i conscient. Ajudar l’alumnat a mirar-se a si
mateix, incrementant l’autodomini i el ben
estar propi, afavoreix el seu creixement com
a persones i com a ciutadans o ciutadanes.
Gestionar i expressar els propis sentiments i
emocions l’ajuda també a reconèixer l’alteritat,
tot desenvolupant habilitats comunicatives i
comportaments empàtics i solidaris.
“Aprendre a conviure” fa referència a les
relacions humanes des del respecte per la
dignitat personal i la igualtat de drets. Com
porta desenvolupar els valors fonamentals
de la convivència, la responsabilitat cívica, la
justícia i l’equitat, prestant especial atenció a
la de gènere. Promou igualment la participació
democràtica en el centre escolar, usant el
diàleg i la mediació per abordar els conflictes
i identificant i rebutjant els comportaments i
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actituds discriminatòries envers persones i
col·lectius. Suposa també superar estereo
tips i prejudicis per mitjà d’una aproximació
respectuosa a la diversitat personal i cultural,
defugint un relativisme acrític.
“Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en
un món global” adquireix a l’educació secun
dària una dimensió més gran, tot aprofundint
en continguts ja tractats en el cicle superior
de l’Educació primària. Es pretén no només el
coneixement sinó també la reflexió sobre els
drets i deures cívics com a referències ètiques
de conducta, així com la seva assumpció i
defensa. Implica també el conreu d’habilitats
que permetin participar activament en la
vida cívica, assumint els valors democràtics
i coneixent els fonaments i organització de
l’estat democràtic i les formes de participació
ciutadana. Suposa, en definitiva, analitzar les
transformacions i desequilibris existents en el
món actual, valorant críticament les causes
que provoquen les desigualtats i adquirint el
compromís individual i col·lectiu per fer un
món més just i equitatiu.
Al costat d’aquests objectius genèrics per
tota l’etapa de l’Educació secundària obligatò
ria, s’expliciten uns continguts més específics
per als cursos tercer i quart, per les matèries
d’Educació per a la ciutadania i drets humans
i Educació eticocívica, respectivament. El
desenvolupament d’aquests continguts ha
de servir, també, per fomentar, reconèixer i
valorar les bones pràctiques i les iniciatives
del professorat i l’alumnat que tendeixen a
augmentar el bon clima escolar, amb el màxim
de coherència entre el que es diu i el què es
practica dins l’organització del centre i de
l’aula. Ha d’ajudar, en definitiva, l’alumnat a
l’anàlisi, la reflexió i la comprensió de la realitat
que l’envolta, per descobrir la pluralitat d’in
terpretacions i la complexitat d’interessos que
subjau en cada posicionament i per saber que
la desconfiança i la inseguretat porta al rebuig
i als prejudicis, i ser conscient que sovint allò
que es veu depèn més de la pròpia percepció
que del fet observat.
Competències pròpies
L’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania contribueix al desenvolupament
de les competències bàsiques però, de manera
especial i directa, de les centrades en conviure
i habitar el món (competència social i ciutadana
i competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic), ja que propicia l’adquisició
d’habilitats per viure en societat i exercir la
ciutadania democràtica; afavoreix la universa
lització de les pròpies aspiracions i drets per
a totes les persones; ajuda a generar valors
com la cooperació, la solidaritat, el compromís
i la participació; valora la conquesta dels drets
humans i rebutja els conflictes entre grups
humans i les situacions d’injustícia. Així doncs,
aspira al desenvolupament de la igualtat de
drets i oportunitats i fomenta la igualtat efectiva
entre homes i dones, tot valorant la diferència
de sexes, però reconeixent-ne alhora la igualtat
de drets i rebutjant els estereotips i prejudicis
que fomenten situacions discriminatòries.
L’educació afectivoemocional, la convi
vència, la participació, el coneixement de la
diversitat i de les situacions de discriminació
i injustícia, permeten consolidar les habilitats
socials, ajuden a generar sentiments d’identitat
compartida, i a reconèixer, acceptar i assumir
hàbits cívics per mitjà de la seva pràctica.
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S’afavoreix, en definitiva, que l’alumnat, i
alhora futurs ciutadans i ciutadanes, assimili
destreses per conviure i construir societats
més cohesionades, lliures i equitatives, amb
un sentiment d’identitat compartida.
També es contribueix a les competències
centrades en conviure i habitar el món a partir
de l’adquisició de coneixements sobre fets i
processos interpretatius de la societat i el món
en què l’alumnat viu i creix, per dirigir reflexiva
ment accions per a la millora i preservació de
les condicions de vida pròpia i dels altres, per
tenir cura del medi, fer un ús responsable dels
recursos i racionalitzar el consum. Igualment
integra coneixements sobre els fonaments
i models organitzatius dels estats i de les
societats democràtics i d’altres continguts
específics com la progressiva consecució
dels drets i llibertats i la percepció de la seva
vigència actual, identificant casos de vulneració
i injustícia, així com reconeixent els moviments
i organitzacions compromesos en la defensa
dels drets humans i de la pau.
Així mateix, contribueix directament a la
dimensió ètica de la competència social i
ciutadana, i afavoreix que l’alumnat reconegui
els valors de l’entorn i actuï de forma coherent
en prendre decisions o en afrontar un conflic
te, d’acord amb el referent comú dels valors
universals i els drets i deures continguts en la
Declaració Universal dels Drets humans i altres
principis de caràcter fonamental.
La competència d’autonomia i iniciativa
personal també es considera una competència
pròpia, en tant que afavoreix les iniciatives de
planificació, presa de decisions, organització
i assumpció de responsabilitats. L’acció edu
cativa ha de permetre els nois i noies assumir
de manera crítica i progressivament reflexiva
l’exercici de la llibertat, dels seus drets i els seus
deures individuals i col·lectius en un clima de
respecte cap a les altres persones i postures
morals. També s’afavoreix l’autonomia i l’auto
confiança en la construcció d’un pensament
i projecte de vida i en la presa de postures
sobre els problemes i les possibles solucions.
El plantejament de dilemes morals, propi de
l’educació eticocívica, condueix l’alumnat a la
construcció d’un judici ètic propi, basat en els
valors i les pràctiques democràtiques.
Aportacions de la matèria a les competències
bàsiques
L’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania contribueix igualment a l’adquisi
ció de la competència d’aprendre a aprendre,
en la mesura que proposa l’estímul de les
habilitats socials, impulsa el treball cooperatiu
i capacita l’alumnat per a l’ús sistemàtic de
l’argumentació en la confrontació i intercanvi
de coneixements, afavorint el desenvolupament
d’un pensament propi.
També contribueix a la competència comu
nicativa lingüística i audiovisual, a partir del
coneixement i l’ús de conceptes propis, de
la pràctica sistemàtica del debat i tot el que
implica (saber escoltar, exposar i argumentar) i
de la gestió de les diverses fonts d’informació
per a la construcció del coneixement. La co
municació verbal i escrita de sentiments, idees
i opinions, imprescindibles per aconseguir els
objectius de la matèria, així com la valoració
crítica dels missatges explícits i implícits en
fonts diverses i, particularment, en la publicitat
i els mitjans de comunicació, també ajuden a
l’adquisició de la competència.

Pel que fa a la competència sobre el
tractament de la informació i la competència
digital, s’hi contribueix en tant que s’exposen
les oportunitats que ofereixen les TIC, es
reflexiona sobre els problemes ètics, culturals
i socials relacionats amb la seva utilització, i
se’n promou un ús responsable, amb actituds
positives que recolzin l’aprenentatge, la col·
laboració, la comunicació i la posada en comú
de coneixements.
Finalment, els continguts de l’àrea aporten
destreses relacionades amb la competència
artística i cultural, ja que fomenta l’actitud
d’estima pel fet cultural, l’empatia per apro
par-se a les seves diferents manifestacions i
la sensibilitat per comprendre-les i valorar-les
amb una actitud oberta i respectuosa. Alhora,
també requereix posar en funcionament la
creativitat per contribuir a la construcció d’un
món millor.
Estructura dels continguts
El currículum estableix, d’una banda, els
objectius generals que cal desenvolupar al
llarg de tota l’etapa, des de totes les matèries
i, molt especialment, des de l’acció tutorial, en
coordinació amb altres activitats dins i fora del
centre. De l’altra, es consideren els continguts
específics a desenvolupar en el curs de tercer
d’ESO en la matèria d’Educació per a la ciu
tadania i els drets humans, i a quart d’ESO
en la d’Educació eticocívica.
L’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania inclou el desenvolupament de
la pròpia identitat i la responsabilitat personal
-aprendre a ser i actuar de forma autònoma-,
la relació amb els altres -aprendre a conviure-,
i el compromís social -aprendre a ser ciutadans
i ciutadanes en un món global. Aquests tres
apartats, que també s’apliquen a l’educació
primària, són presents en els continguts
concrets dels cursos tercer i quart, amb les
seves singularitats, vetllant per la continuïtat
del procés d’educació per a la ciutadania res
ponsable i compromesa al llarg de les etapes
d’educació obligatòria.
Al tercer curs, els continguts anteriors es
desenvolupen en tres apartats: Identitat i auto
nomia, Convivència i valors cívics i Pertinença
i ciutadania. Al quart curs, els apartats són:
Capacitat crítica i iniciativa personal, Valors
ètics per una societat democràtica i Ciutadania
en un món global. Ambdues matèries s’es
tructuren, doncs, en tres blocs que van des
d’allò personal i pròxim a allò més general i
global, si bé la darrera se centra en la reflexió
ètica que comença en les relacions afectives
amb l’entorn proper per contribuir, a través
del plantejament dels dilemes morals, a la
construcció d’una consciència moral cívica. La
presentació dels continguts en blocs no implica
que s’hagin d’impartir separadament ja que, en
tractar-se de continguts referits a les diferents
dimensions de la persona dins la col·lectivitat,
estan fortament relacionats entre sí.
Els coneixements bàsics i fonamentals de
cada apartat es poden seleccionar i seqüenciar
a partir de l’anàlisi de problemàtiques o l’estudi
de casos, fent ús d’informacions de diverses
fonts i perspectives i abordant els conflictes
d’interessos entre els diferents agents socials
que intervenen, així com potenciant la cerca
de solucions per la via del consens. Aquest
fet permet contextualitzar el coneixement a
partir de situacions reals i significatives per
als alumnes, tot prioritzant la comparació de
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situacions similars en diferents àmbits terri
torials, mantenint un equilibri d’escales, des
d’allò local a allò global, sense perdre de vista
les diferents dimensions de la ciutadania i, en
especial, la dimensió europea.
Encara que en l’Educació secundària
obligatòria els continguts es presentin orga
nitzats per matèries, per a l’assoliment de les
competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible.
La connexió entre continguts de matèries di
verses mostra les diferents maneres de tractar
una mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió.
De la mateixa manera, els continguts que en
una matèria es presenten com a instrument,
trobaran en una altra els contextos adequats
que els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb
naturalitat en situacions de relació amb l’en
torn i la vida diària. Al final dels continguts de
cada curs es concreten les connexions que
es poden establir amb d’altres matèries; la
proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
El desenvolupament dels continguts, com
s’ha dit, ha d’impregnar totes les matèries al
llarg de l’etapa, per bé que se n’aprofundeix
als cursos tercer i quart. L’aprenentatge dels
valors fonamentals de la convivència social ha
de tenir lloc des de cada una de les matèries
curriculars i, molt especialment, des de les
Ciències socials, des de la tutoria, des de
l’organització escolar i des de la participació
als òrgans i activitats escolars, dins i fora del
centre, i també ha de potenciar-se a través dels
valors de convivència entre tots els estaments
de la comunitat escolar. Ara bé, l’existència de
continguts amb entitat pròpia en el currículum
de l’etapa proporciona un espai específic per
a reflexionar, explicitar i complementar els
valors que estan darrera dels coneixements,
aprenentatges i actituds assumits en un grau
o en un altre, dels quals sovint no en tenim
consciència; explicitar-los de manera conscient
proporciona les bases per a la progressiva
maduresa ètica i intel·lectual de l’alumnat al
llarg de l’etapa.
L’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania ha d’esdevenir l’eix vertebrador
de l’educació en valors a l’escola, per tal de
fomentar, reconèixer i valorar les bones pràcti
ques i les iniciatives que es proposen des dels
diferents àmbits de la comunitat escolar i de
l’entorn, per mitjà d’experiències d’aprenen
tatge-servei, entre d’altres. Ha de promoure
també el bon clima escolar i la implicació dels
diferents estaments que componen la comuni
tat educativa en l’objectiu comú d’educar per
a ser i conviure, amb el màxim de coherència
entre el que es diu i el que es practica en tots
els àmbits de la vida escolar.
En conclusió, l’aprenentatge d’aquesta
matèria va més enllà de l’adquisició de coneixe
ments: se centra en les pràctiques escolars que
estimulen el pensament crític, la participació
i l’assimilació dels valors fonamentals de la
societat democràtica, amb l’objectiu de formar
futurs ciutadans i ciutadanes responsables i
participatius, però també empàtics i solidaris.
Juntament amb l’avaluació formativa, s’ha de
potenciar l’avaluació en l’acció, és a dir, l’ava
luació de l’elaboració i aplicació de projectes
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d’intervenció social en la comunitat. Cal trobar,
doncs, estratègies per avaluar els diferents
tipus de continguts que hi són presents:
els referits a aspectes més conceptuals; les
destreses i habilitats d’aplicació i participació
activa i els relatius a l’adquisició de valors cívics,
tot recordant que, en definitiva, la ciutadania
s’aprèn exercint-la.
Objectius
L’Educació per al desenvolupament personal
i la ciutadania a l’Educació secundària obliga
tòria té com a objectiu el desenvolupament de
les capacitats següents:
Aprendre a ser i actuar de manera autòno
ma
Conèixer i acceptar críticament la pròpia
identitat, les característiques i experiències
personals, desenvolupar l’autoestima, l’auto
gestió de les emocions i conductes i la presa
de decisions, respectant les diferències amb
els altres i desenvolupant la capacitat de diàleg
i l’empatia.
Desenvolupar l’afectivitat en tots els àm
bits de la personalitat i en les relacions amb
els altres, des del respecte, la confiança i la
igualtat, rebutjant els prejudicis, els estereotips
i les relacions basades en el domini de l’altre.
Reconèixer i desenvolupar actituds saludables,
identificant les pràctiques de risc.
Reconèixer els valors de l’esforç personal,
aprenent dels propis èxits i assumint els errors
i els riscos amb la responsabilitat que implica
l’ús de la llibertat d’elecció.
Desenvolupar la capacitat crítica i la iniciativa
personal, assumint responsabilitats i actuant
amb autonomia en la vida quotidiana i en les
relacions de grup, tot aplicant les normes de
convivència.
Aprendre a conviure
Aprendre a pensar i a comunicar els senti
ments, emocions i les opinions tot exercitant
les habilitats assertives, des del respecte per
les diferències amb els altres. Desenvolupar la
capacitat d’escolta i d’exposició argumentada
de les pròpies opinions i respecte per les dels
altres.
Participar en activitats de grup amb una
actitud solidària i respectuosa, usant el diàleg
i la mediació per abordar els conflictes.
Conèixer i assumir els drets i deures deri
vats de l’Estatut de Catalunya, la Constitució
espanyola, i les declaracions de drets humans
d’àmbit internacional. Reconèixer aquests drets
com a referències ètiques de conducta i com
a conquestes històriques inacabades.
Identificar els mecanismes de funcionament
de les societats democràtiques i el paper de
les administracions en la garantia dels serveis
públics.
Reconèixer els drets de les dones, valorar
la diferència de sexes i la igualtat de drets
entre ells, identificant i rebutjant situacions de
discriminació i violència de gènere.
Reconèixer la diversitat social i cultural com
enriquidora de la convivència, mostrant respec
te per cultures diferents a la pròpia i valorant els
costums i estils de vida propis com a signes
d’identitat i formes de cohesió social.
Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un
món global
Desenvolupar la iniciativa personal partici
pant democràticament i responsable dins i fora

del centre, com a eina per aprendre a assumir
els deures ciutadans i compromisos socials.
Prendre consciència de la pertinença als
diferents àmbits de ciutadania propis (local,
autonòmic, estatal, europeu i global) i de la
necessitat de contribuir al seu desenvolupa
ment i la seva millora.
Identificar i rebutjar les situacions d’injustícia
i discriminació, per raó de gènere, origen o
creences, dins i fora del propi entorn, sensi
bilitzant-se al davant de les necessitats de les
persones i grups més desafavorits i valorant la
importància de formes de cooperació ciutada
na, com l’associacionisme i el voluntariat.
Reflexionar i relacionar dins un context les
causes i les conseqüències de les desigualtats
econòmiques i socials i dels conflictes bèl·lics.
Reflexionar sobre els dilemes morals del món
actual. Identificar estratègies i alternatives
per a aconseguir una societat més justa i
equitativa.
Valorar i tenir cura del medi, així com assumir
comportaments de consum responsable que
contribueixin a la sostenibilitat. Identificar les
accions individuals, col·lectives i institucionals
per a la preservació del medi.
Identificar els trets bàsics del llenguatge
de la publicitat i dels mitjans de comunicació
i interpretar críticament els seus missatges,
valorant la incidència que tenen en la pròpia
presa de decisions.
Educació per a la ciutadania i drets humans.
Tercer curs.
Continguts
Identitat i autonomia
Identificació dels trets constitutius de la
pròpia identitat, inclosa la identitat de gène
re. Valoració dels interessos personals, del
benestar propi i dels altres. Expressió i gestió
de les pròpies emocions i autogestió de les
pròpies conductes.
Valoració de la dignitat, la llibertat i la respon
sabilitat en la presa de decisions, desenvolu
pant l’autonomia personal i l’autoestima.
Coneixement i cura del propi cos, desen
volupant hàbits de salut i mobilitat segura i
identificant conductes de risc.
Valoració de la diversitat de les relacions
afectives i sexuals des del respecte, la confi
ança, la igualtat i la capacitat de decisió, re
butjant els prejudicis i estereotips i les relacions
basades en el domini de l’altre.
Distinció i relació entre els drets individuals
i drets col·lectius i entre els drets i deures, tot
reconeixent el seu caràcter universal.
Convivència i valors cívics
Coneixement de la Declaració Universal dels
Drets humans i d’altres documents de caràcter
fonamental i universal i presa de consciència
de la seva necessitat i vigència.
Identificació i rebuig de situacions d’in
compliment d’aquests drets a nivell global
i anàlisi de la situació a l’entorn proper, per
mitjà de l’observació i la interpretació crítica
de la realitat.
Reconeixement de les diferències de gènere
com un element enriquidor de les relacions
interpersonals. Valoració de la igualtat de drets
d’homes i dones en la família i en qualsevol
altre àmbit de relació.
Identificació i rebuig de comportaments i
actituds discriminatòries (sexistes, misògines,
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homofòbiques, xenòfobes, de preponderància
de la força física) en els diferents àmbits rela
cionals escolars i en les relacions personals i
socials d’àmbit extraescolar.
Reconeixement de la diversitat social, cultu
ral, afectiva i d’opcions religioses i laiques que
es manifesten en el nostre entorn i manifestació
d’actituds de sensibilitat, respecte i empatia
envers costums, valors morals, sentiments i
formes de vida diferents als propis, tot reco
neixent els valors comuns.
Anàlisi dels règims democràtics, entre els
quals l’estat espanyol i la comunitat autònoma
de pertinença, reflexionant sobre les seves
regulacions, el funcionament de les seves insti
tucions i valorant el seu model contributiu.
Valoració de les administracions (local,
autonòmica, estatal, europea) en la prestació
dels serveis públics i de la importància de la
participació ciutadana en el funcionament de
les institucions.
Identificació de les normes de participació
en les decisions col·lectives i en la gestió de
conflictes. Valoració i aplicació del diàleg i
la mediació com a instruments per resoldre
els problemes de convivència i els conflictes
d’interessos entre iguals i en les relacions
intergeneracionals.
Identificació i ús dels mecanismes de partici
pació en el funcionament de l’aula i de l’escola
i dels valors cívics que hi estan implicats.
Valoració de les estratègies del treball en grup
com a potenciador d’aquests valors.
Desenvolupament d’actituds de comprensió,
cooperació i solidaritat amb persones depe
nents i col·lectius en situacions desfavorides.
Respecte i valoració crítica per les opcions
i plantejaments dels altres, desenvolupant una
actitud autocrítica davant de les opcions i plan
tejaments propis i la capacitat per expressar
opinions i judicis de forma assertiva.
Pertinença i ciutadania
Identificació, anàlisi i rebuig de les causes
que provoquen situacions de marginació,
desigualtat i injustícia social en el món, incidint
especialment en la privació dels infants del
dret a l’educació.
Anàlisi de les causes i conseqüències dels
conflictes a nivell mundial, reconeixent el paper
dels organismes internacionals. Identificació
d’actituds i estratègies de construcció de la
pau des del compromís de trobar solucions
als conflictes.
Identificació de les relacions existents entre
la vida de les persones de diferents parts
del món i dels criteris d’igualtat, respecte i
cooperació implicats en aquestes relacions.
Reconeixement d’accions solidàries i iniciatives
de voluntariat.
Defensa i cura de l’entorn, coneixent les
repercussions que tenen a nivell global les
formes de vida i la gestió local dels recursos
i identificant les bones pràctiques alternatives
i d’estratègies de consum responsable.
Interpretació crítica de la realitat a través dels
mitjans de comunicació, inclòs el llenguatge
publicitari, per tal de desenvolupar capacitats
d’elecció responsables.
Aplicació de conductes responsables entorn
de les TIC (autonomia, autocontrol, seguretat)
i reflexió crítica sobre els valors i models que
transmeten alguns jocs interactius.
Valoració de la capacitat per adaptar-se a
una realitat en constant evolució, per mitjà
d’actituds flexibles i obertes. Valoració de la
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disponibilitat per trobar solucions als problemes
i intentar millorar la realitat de manera crítica
i responsable.
Pràctica de normes cíviques per mitjà de
la participació en activitats socials de l’entorn
proper, assumint responsabilitats i treballant
de forma cooperativa.
Connexions amb altres matèries
Llengua
Participació en debats, expressant les opi
nions i judicis de forma assertiva.
Ciències Socials
Reconeixement dels drets humans i rebuig
de les desigualtats.
Reconeixement de la diversitat cultural.
Anàlisi del funcionament de les institucions
democràtiques.
Educació Física
Assumpció de responsabilitats en el treball
cooperatiu.
Valoració del propi benestar i dels altres i
desenvolupament d’hàbits saludables.
Ciències de la naturalesa
Defensa i cura de l’entorn i pràctiques de
consum responsable.
Tecnologies
Assumpció d’actituds responsables a l’en
torn de les TIC.
Educació visual i plàstica. Música
Anàlisi de la representació del món per mitjà
dels missatges audiovisuals
Criteris d’avaluació
Reconèixer els components individuals i
col·lectius de la dimensió humana i expressar
les pròpies emocions respectant les dels altres
des de la valoració de la dignitat i la llibertat
humanes. Expressar judicis i opinions pròpies
de forma argumentada, desenvolupant una
actitud autocrítica i acceptant les discrepàncies
amb els altres.
Identificar i rebutjar els factors de discri
minació envers persones per motiu d’origen,
gènere, creences, ideologia i orientació afecti
vosexual en les societats actuals, manifestant
una actitud respectuosa i empàtica envers
costums, valors, sentiments i formes de vida
diferents al propi.
Identificar els valors cívics de la societat
democràtica en situacions de convivència de
l’entorn immediat, participar en la vida del cen
tre i de l’entorn, desenvolupant habilitats socials
de respecte i usant el diàleg i la mediació com
a instruments per resoldre els conflictes.
Utilitzar de forma rigorosa diferents fonts
d’informació per documentar-se sobre alguns
dels problemes i reptes de la societat actual,
identificant les causes de la desigual distribució
de la riquesa, dels conflictes convivencials dins
la diversitat i dels enfrontaments bèl·lics, con
trastant punts de vista i considerant alternatives
per tal d’elaborar una opinió crítica pròpia.
Analitzar els principis bàsics de la Declaració
Universal de drets humans i identificar situaci
ons de violació d’aquests drets dins i fora de
l’entorn. Identificar situacions de desigualtat
d’oportunitats per raó de gènere i rebutjar la
violència de gènere.
Reconèixer els principis del funcionament
democràtic i aplicar-lo a diferents situacions
reals, dins i fora del centre, i a l’organització,
funcions i funcionament dels principals òrgans

de govern municipals, autonòmics i estatals,
valorant la importància d’assumir responsabi
litats i treballar en comú.
Reconèixer els principals serveis públics que
les diferents administracions han de garantir
i les obligacions dels ciutadans en la seva
cura i manteniment, així com els valors cívics
implicats en la cura de l’entorn, la seguretat
viària i el consum responsable.
Valorar el paper de les tecnologies de la
informació i de la comunicació en la con
cepció global de les relacions existents entre
les vides de les persones de diferents parts
del món. Reconèixer les formes de viure i
gestionar els recursos a nivell local que tenen
repercussions globals negatives, manifestant
actituds favorables a la solidaritat i cooperació
internacionals.
Assumir i practicar estratègies de consum
racional i responsable, identificant la influència
dels mitjans de comunicació, inclosa la publi
citat, en la presa de les pròpies decisions i
en els hàbits i models socials. Desenvolupar
conductes responsables en torn de les TIC, re
flexionant críticament sobre els valors i models
que transmeten alguns jocs interactius.
Educació eticocívica. Quart curs.
Continguts
Capacitat crítica i iniciativa personal
Acceptació crítica de la identitat i els inte
ressos personals, mostrant una actitud oberta
a la transformació positiva. Expressió i control
de les emocions i autogestió de les conductes,
aprenent dels propis èxits i fracassos.
Desenvolupament de la capacitat crítica i
la iniciativa personal per assumir la responsa
bilitat que implica l’ús de la llibertat d’elecció
en la presa de decisions morals, identificant
els diferents tipus de raonament implicats i
reconeixent les coherències i contradiccions
entre els judicis i les accions.
Identificació de l’existència d’una conscièn
cia ètica, capaç d’orientar l’acció de manera
lliure i racional i en el context de les llibertats
i drets humans.
Reflexió i debat sobre els dilemes morals
aplicats a conductes de risc que afecten la
salut o la integritat personal i la dels altres,
especialment en relació amb la sexualitat i les
conductes addictives i compulsives.
Reflexió crítica sobre les conductes respon
sables en la utilització de les TIC (autonomia,
autocontrol, seguretat, etc.) i en la mobilitat
viària.
Identificació i presa de consciència dels
elements del context social i cultural, inclosos
els mitjans de comunicació i la publicitat, que
condicionen el sistema de valors propi i poden
influir en la pròpia presa de decisions, analitzant
especialment els estereotips que tendeixen a
imposar-se com a models de conducta.
Valors ètics per una societat democràtica
Reconeixement de la ciutadania en la seva
dimensió individual i social. Conceptualització i
anàlisi dels principis ètics que estan a la base
dels drets, deures i llibertats de les persones i
dels col·lectius. Distinció entre normes jurídi
ques i morals i entre drets cívics i polítics.
Anàlisi de la progressiva consecució dels
drets i llibertats, percepció de la seva vigèn
cia i consideració d’alguns drets emergents
(bioètica, tecnoètica, ecoètica, etc.).
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Identificació, anàlisi i rebuig de situacions
d’incompliment dels drets humans a nivell
local i global. Coneixement de mecanismes per
combatre l’incompliment i la violació dels drets
humans. Reflexió crítica sobre les garanties i
límits dels drets i les llibertats.
Reconeixement de les diferències de gènere
com un element enriquidor de les relacions in
terpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis
a l’entorn de la identitat de gènere. Identificació
i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent
els mitjans de prevenció i protecció.
Identificació de les etapes principals de la
conquesta dels drets de les dones i valoració
de la seva situació actual en diferents indrets,
analitzant-ne les causes.
Interpretació del significat històric i plural
de les pautes culturals i valors morals dels
individus i les societats actuals, tot apreciant
la diversitat, des del reconeixement de les
llibertats i drets personals i col·lectius i rebutjant
comportaments i actituds discriminatoris.
Identificació dels conceptes claus del sis
tema democràtic (parlamentarisme, sistema
electoral, pluralisme polític, representativitat)
i aplicació a l’anàlisi del sistema polític espa
nyol, reconeixent els valors democràtics del
seu funcionament i de les seves institucions
i regulacions.
Interpretació de la democràcia com a con
questa eticopolítica de la comunitat i anàlisi del
seu significat ètic, jurídic i polític. Valoració de la
necessitat de preservar la memòria històrica de
la lluita per la democràcia. Reflexió sobre la par
ticipació ciutadana en les democràcies actuals.
Valoració de la responsabilitat pública de l’Estat
i dels seus dirigents envers la ciutadania.
Contrast de valors i argumentació dels va
lors propis. Respecte i valoració crítica de les
opcions i plantejaments personals dels altres,
desenvolupant una actitud assertiva.
Ciutadania en un món global
Reflexió sobre les transformacions i desequi
libris socials i econòmics existents en el món
actual, analitzant les seves implicacions en el
món laboral de l’entorn, així com les seves
relacions dins un món globalitzat. Interpretació
de les conseqüències socials de la globalització
de l’economia.
Identificació i rebuig de situacions de mar
ginació, intolerància, desigualtat i injustícia
social en el món, desenvolupant una cons
ciència ètica.
Anàlisi de les causes i conseqüències dels
conflictes a nivell mundial, reconeixent el paper
dels organismes internacionals. Identificació
d’actituds i estratègies de construcció de
la pau des del compromís de les actituds
convivencials.
Reconeixement de la pertinença a una
ciutadania europea i global, identificant els
mitjans, tant individuals com col·lectius, per
procurar un desenvolupament humà sostenible
i assumint estratègies de consum racional i
responsable.
Reflexió sobre els dilemes morals del món
actual en els que es manifestin plantejaments
antropològics i ètics diferents, desenvolupant
un criteri propi a partir de la posada en comú i
el contrast d’informacions, opinions i valors.
Defensa i cura de l’entorn entès com a
espai comú on es desenvolupa la convivència
i coneixement de les accions individuals i col·
lectives i de les polítiques institucionals en pro
de la seva conservació.
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Interpretació crítica de la influència dels
mitjans de comunicació i d’informació en el
món actual.
Anàlisi sobre l’ús de les TIC en una soci
etat democràtica i reflexió crítica sobre els
valors i models que transmeten alguns jocs
interactius.
Valoració de la racionalitat i d’una actitud
dialògica com a mitjans per assolir una con
cepció del món flexible i oberta i adaptar-se a
una realitat en constant evolució. Compromís
per trobar alternatives i solucions als problemes
per intentar fer un món més just.
Reconeixement de diverses formes de par
ticipació ciutadana, com el voluntariat, l’asso
ciacionisme i altres moviments compromesos
en la defensa dels drets humans, i dels valors
que aporten a la societat. Pràctica de normes
cíviques per mitjà de la participació en activitats
socials de l’entorn proper, assumint responsa
bilitats i treballant de forma cooperativa.
Connexions amb altres matèries
Llengua
Expressió argumentada de les pròpies
opinions.
Ciències socials
Anàlisi de les causes i conseqüències dels
conflictes bèl·lics, valorant la necessitat de la
resolució pacífica dels conflictes.
Anàlisi històric dels canvis en relació als
rols de gènere.
Reflexió sobre els reptes de la democràcia
actual.
Educació física
Reflexió sobre les conductes de risc que
afecten la salut pròpia i dels altres.
Biologia i Geologia. Tecnologia. Informà
tica
Reflexió ètica sobre l’abast de la ciència i
de la tècnica, incloses les TIC.
Educació visual i plàstica
Reflexió ètica sobre la influència de la pu
blicitat sobre els comportaments individuals
i col·lectius.
Criteris d’avaluació
Expressar i controlar les pròpies emocions,
respectant les dels altres des de la valoració
de la dignitat i la llibertat humanes. Expressar
judicis i opinions pròpies de forma argumen
tada, desenvolupant una actitud autocrítica i
acceptant l’existència de discrepàncies amb
els altres.
Valorar la dimensió lliure i responsable de
l’acció humana, així com la dimensió moral
dels comportaments.
Prendre consciència de la pluralitat d’op
cions i posicionaments entorn dels dilemes
morals del món actual, valorar-los críticament,
identificant els elements del context social i
cultural que els condicionen, i formar-se una
opinió pròpia, oberta i flexible, especialment en
relació amb conductes de risc que afecten la
sexualitat i la mobilitat.
Adquirir valors humanitzadors que no siguin
excloents i manifestar una actitud de respecte
i empatia envers els altres. Reconèixer el valor
de la pluralitat i de la diversitat, distingint-les
dels elements diferenciadors que estan a la
base d’algunes discriminacions.
Reconèixer els drets humans com a principal
referència ètica per a la conducta humana,

identificant les principals fases històriques de
la seva consecució i la seva perfectibilitat,
valorant el seu compliment i reconeixent situ
acions de violació d’aquests drets en entorns
propers i llunyans.
Reconèixer els estereotips i els prejudicis
implicats a l’entorn de la identitat de gènere.
Identificar les etapes principals de la con
questa dels drets de les dones, valorant la
seva vigència actual i analitzant les causes de
situacions actuals de desigualtat i violència,
manifestant rebuig.
Conèixer i expressar de forma argumentada
la noció de sistema democràtic, comprendre
el seu significat històric i analitzar la situació
de la democràcia en el món actual, valorant la
participació ciutadana i la responsabilitat dels
poders públics envers la ciutadania. Aplicar
aquests principis al marc polític vigent.
Utilitzar de forma rigorosa i contrastada
diferents fonts d’informació per documentar-se
sobre alguns dels problemes i reptes de la so
cietat actual, valorant la possibilitat de solucions
alternatives i manifestant actituds favorables a
la solidaritat i cooperació internacionals.
Analitzar les causes que provoquen els
principals conflictes en el món actual, valorant
la necessitat de desenvolupar una cultura de la
pau i de la justícia en les situacions convivenci
als quotidianes i en la política internacional.
Assumir responsabilitats personals i com
promisos per fer un món més just i equitatiu
dins les pròpies possibilitats, per mitjà de la
participació individual i en grup en activitats
socials a dins i fora del centre.
Assumir i practicar estratègies de consum
racional i responsable, identificant la influència
dels mitjans de comunicació, inclosa la publi
citat, en la presa de les pròpies decisions i
en els hàbits i models socials. Desenvolupar
conductes responsables entorn de les TIC,
identificant els valors i models que transmeten
alguns jocs interactius.
Educació visual i plàstica
La matèria d’Educació visual i plàstica té
com a finalitat desenvolupar les capacitats
perceptives, expressives i estètiques de
l’alumnat i dotar-lo de les eines que li per
metin accedir i transformar la informació en
coneixement. En efecte, el desenvolupament
dels nois i les noies es realitza a través de la
interacció amb el seu entorn natural i social.
L’acte de conviure es basa en aspectes com
l’intercanvi i la interpretació de la informació,
i la creació de continguts fruit de la reflexió,
gran part dels quals són presents a la socie
tat, als esdeveniments artístics i culturals i als
mitjans de comunicació, i adquireixen sentit
a través de les interaccions amb l’entorn i les
persones. A fi que aquesta informació pugui
ser assimilada i transformada en coneixement
cal poder reflexionar, de manera crítica, sobre
la realitat visual i plàstica i audiovisual del
nostre entorn.
L’Educació visual i plàstica està vinculada
amb el món de les experiències que tenen el
seu origen no únicament en els sentits, sinó
també en la interacció d’aquests amb l’activitat i
la creació humanes. Les arts visuals, el disseny
i, en general, totes les representacions visuals
presents a la societat són objecte d’estudi en
aquesta matèria. Actualment, és important cen
trar com a principal punt de partida la reflexió
sobre el món de les imatges i els fets artístics, i
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la seva relació amb continguts històrics, socials
o polítics, susceptibles de ser treballats en els
àmbits de les arts tradicionals com ara el dibuix,
la pintura o l’escultura, i també els nous mitjans
multimèdia, el disseny, la publicitat, el cinema,
la televisió, el vídeo o la fotografia.
L’assimilació reflexiva i crítica de l’entorn
visual i plàstic ha d’esdevenir un centre d’in
terès i d’atracció a partir del qual es pugui
desenvolupar un projecte educatiu que doni
resposta a les necessitats de comprensió i
acció al món actual i contribuir a la socialització
responsable de l’alumnat. El desenvolupament
de la persona en la societat actual es realitza
no només a partir dels estímuls sensorials, sinó
també amb el treball amb propostes reflexives
d’origen conceptual, amb base històrica i
dirigides cap a l’acció.
Competències pròpies de la matèria
Els continguts de la matèria d’Educació
visual i plàstica desenvolupen directament
les competències comunicatives, tant la lin
güística i audiovisual, com l’artística i cultural.
D’una banda, amb la competència lingüística
i audiovisual es potencia l’observació, l’anà
lisi i la valoració dels missatges audiovisuals
des del punt de vista de la innovació formal i
temàtica, de l’educació del sentit estètic i de
la capacitat comunicativa. De l’altra, amb la
competència artística i cultural s’afavoreix tot
el que suposa conèixer, comprendre, apreciar
i valorar críticament diferents manifestacions
culturals i artístiques, utilitzar-les com a font
d’enriquiment personal i gaudi, i considerar-les
com a part del patrimoni de la col·lectivitat.
La competència artística incorpora igual
ment el coneixement bàsic de les principals
tècniques, recursos i convencions dels di
ferents llenguatges artístics. Suposa també
desenvolupar actituds de valoració i estima
de la creativitat implícita en l’expressió artís
tica, d’interès per cultivar la pròpia capacitat
estètica i creativa i de respecte cap a la
diversitat d’expressions artístiques i culturals
de la pròpia comunitat i d’altres.
L’aprenentatge conscient i amb finalitats
prefixades de la producció, disseny i creació
d’imatges, objectes o fets a través de codis
visuals, artístics i tècnics ha de concretarse en propostes diverses que van des de
la representació descriptiva, a l’expressió
subjectiva, la transferència i la transformació,
amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament
artístic i el coneixement complex. Aquest
aprenentatge s’ha de dur a la pràctica a
través de la contextualització, la reflexió, els
mitjans graficoplàstics tradicionals i actuals i,
també, utilitzant les tecnologies digitals, per
investigar i experimentar amb noves formes
d’expressió.
Aportacions de la matèria a les competències
bàsiques
Atès el caràcter instrumental i la diversitat de
continguts que s’hi treballen, aquesta matèria
participa en l’adquisició d’altres competències
bàsiques.
L’Educació visual i plàstica constitueix un
bon vehicle per al desenvolupament de la
competència social i ciutadana, ja que es
treballa amb eines pròpies del llenguatge visual
que condueixen a la comprensió crítica, el
pensament creatiu i l’expressió de les emo
cions, vivències i idees. Aquestes pràctiques
estan directament relacionades amb la reso
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lució positiva de conflictes. Les metodologies
d’aprenentatge que es proposen (per exemple,
activitats que comporten treball cooperatiu)
promouen actituds de respecte, tolerància,
flexibilitat, solidaritat i interès, i afavoreixen el
reconeixement dels altres, la participació social
i la cultura de la pau.
La matèria col·labora en gran mesura en
l’adquisició de la competència d’autonomia i
iniciativa personal, ja que la comprensió i inter
pretació crítica de les imatges i les produccions
artístiques condueix l’alumnat a aprendre a
ser i a actuar de forma autònoma i solidària.
A la competència d’aprendre a aprendre es
contribueix en la mesura que el pensament
crític implica la presa de consciència de les
pròpies capacitats, el reconeixement de la dels
altres i la identificació de les pròpies limitacions
com a instrument de millora.
La importància que adquireixen en el
currículum els continguts relatius a l’entorn
audiovisual i multimèdia, amb la utilització
dels recursos TIC, expressen el paper que
s’atorga a aquesta matèria en l’adquisició de
la competència en tractament de la informació
i competència digital.
Així mateix, es contribueix a l’adquisició de
la competència en el coneixement i interacció
amb el món físic per mitjà de l’ús de proce
diments, relacionats amb el mètode científic,
com l’observació, l’experimentació i la reflexió
posterior. Finalment, també són objectius de
la matèria el domini del llenguatge simbòlic i el
coneixement d’aspectes espacials de la realitat,
per mitjà de la representació geomètrica de les
formes, la qual cosa contribueix a l’adquisició
de la competència matemàtica.

creatius davant de les seves obres i les dels
altres. És a dir, partint de l’exploració, lligada
a l’entorn social i cultural de l’alumnat, i el
treball de les eines d’interpretació, es podrà
potenciar la sensibilització i comprensió que
impulsin la participació, l’expressió, la creació
i la cooperació amb els altres. Amb aquests
fonaments, a tercer curs es pot abordar la
tridimensionalitat, tant pel que fa a treballar
les bases dels sistemes de representació de
les formes com al tractament del volum.
Els continguts del quart curs, de caràcter
optatiu, desenvolupen el treball de procedi
ments més avançats i la seva utilització en
projectes més complexos, tant pel que fa a la
seva intencionalitat, reflexió prèvia i planificació,
com a la seva execució tècnica.
Encara que en l’Educació secundària
obligatòria els continguts es presentin orga
nitzats per matèries, per a l’assoliment de les
competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible.
La connexió entre continguts de matèries di
verses mostra les diferents maneres de tractar
una mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió.
De la mateixa manera, els continguts que en
una matèria es presenten com a instrument,
trobaran en una altra els contextos adequats
que els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb
naturalitat en situacions de relació amb l’en
torn i la vida diària. Al final dels continguts de
cada curs es concreten les connexions que
es poden establir amb d’altres matèries; la
proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.

Estructura dels continguts
A l’Educació secundària obligatòria l’alum
nat està capacitat per a realitzar anàlisis i
actuacions més contextualitzades, reflexives i
complexes que a l’educació primària, i d’una
major especialització en les tècniques i habi
litats dels diferents àmbits artístics. Per tant,
procedeix, de forma gradual, anar enriquint les
capacitats artístiques de l’alumnat mitjançant
el desenvolupament de les tres línies en què
es fonamenta el plantejament curricular de la
matèria: saber mirar per comprendre; saber fer
per expressar-se, i saber analitzar i reflexionar
a partir d’aspectes conceptuals i complexos
per a construir noves visions alternatives
sobre si mateix i els diferents aspectes de la
realitat. Aquests continguts es desenvolupen,
respectivament, en els apartats “Explorar i
percebre”, “Interpretar i crear” i “Dimensió
social i cultural”, seguint una coherència amb
l’ensenyament de la Música en aquesta etapa,
tal com s’esdevé a l’educació primària, on els
continguts relatius a plàstica, música i dansa
com a expressions artístiques de representa
ció d’idees i sentiments, es desenvolupen de
manera globalitzada.
En aquesta etapa, a segon curs, convé
que l’aprenentatge s’iniciï a partir del diàleg
visual i tàctil, mitjançant l’aproximació i el
contacte amb la producció plasticovisual
més propera i rellevant, realitzant visites,
degudament preparades, a espais diversos
(exposicions, monuments, jardins, museus,
etc.), per tal d’estimular i potenciar en
l’alumnat una actitud inicial d’interès impres
cindible per la consecució d’aprenentatges
més significatius. Cal donar a l’alumnat els
mitjans per esdevenir espectadors crítics i

Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
En l’Educació visual i plàstica cal desen
volupar el treball d’acord amb uns objectius
prefixats i una revisió periòdica de la seva
consecució, la qual cosa obliga l’alumnat a
elaborar estratègies de planificació, registres
sistemàtics d’avaluació, previsió dels recursos
necessaris, en definitiva, elaborar un procés
que permet afrontar, amb èxit, l’aprenentatge
autònom. Tot aquest procés d’adquisició
d’autonomia, conjuntament amb l’esperit
creatiu, l’experimentació -utilitzant, quan
calgui, recursos TIC de l’entorn audiovisual i
multimèdia-, la investigació, la responsabilitat
i l’autocrítica, condueixen l’alumnat a tenir
iniciativa per descobrir i millorar, de forma
autònoma, el seu aprenentatge.
Els continguts conceptuals, procedimentals
i actitudinals de les unitats didàctiques s’han
d’elaborar segons el nivell de complexitat
que s’adeqüi millor a cada circumstància,
emfatitzant el vessant reflexiu, experimental
i creatiu amb els enfocaments metodològics
que millor es corresponguin amb els objectius
prefixats.
En el desenvolupament dels continguts, cal
tenir en compte les activitats que mantenen
coherència amb l’experiència formativa de
l’alumnat en l’Educació primària, per reforçar,
si cal, el seu desenvolupament emocional,
afectiu i expressiu i, d’aquesta manera, fer que
aquesta creativitat pugui aplicar-se, també,
a qualsevol situació de la vida quotidiana i
contribueixi, així, a l’alfabetització visual i al
desenvolupament de la personalitat de cada
noia i noi.
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Objectius
La matèria d’Educació Visual i Plàstica de
l’educació secundària obligatòria té com a
objectiu el desenvolupament de les capacitats
següents:
1. Observar, mirar, comprendre i interpretar
de forma reflexiva i crítica l’entorn natural i
cultural propi, demostrant sensibilitat vers la
realitat patrimonial i les seves qualitats, estèti
ques i funcionals, així com contemplar d’altres
realitats culturals, com a forma d’enriquiment
cultural i de generar nous coneixements.
2. Apreciar els valors culturals i estètics
identificant, interpretant i valorant els seus
continguts, entenent-los com a part de la
diversitat cultural, contribuint al respecte,
conservació i millora.
3. Emprar diverses tècniques i recursos
artístics per representar de forma creativa, la
realitat, les idees, les emocions, els sentiments,
les vivències., mostrant les adequades compe
tències comunicatives i expressives.
4. Comprendre els conceptes artístics i visu
als, així com les tècniques i els procediments
que permeten la necessària competència
comunicativa graficoplàstica suficient per
comprendre i comunicar-se.
5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant
les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovi
sual i emprar de forma flexible altres recursos,
tècniques i mitjans, provinents d’ altres àmbits
del coneixement.
6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècni
ques i procediments artístics i els recursos
TIC en les propostes i creacions personals
i col·lectives.
7. Planificar i reflexionar, de forma individual
i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de
realització d’un objecte partint d’uns objectius
prefixats i revisar i valorar en cada fase del
projecte l’estat de consecució.
8. Desenvolupar activitats i projectes col·
lectius que potenciïn les possibilitats expres
sives, crítiques i comunicatives dels diferents
procediments i processos de recerca artística i
visual i afavoreixin el diàleg i la col·laboració.
9. Representar formes i espais amb domini
de la geometria plana, els sistemes de repre
sentació, les proporcions i la representació de
les qualitats de manera que siguin eficaces per
a la comunicació.
10. Observar, comprendre i reflexionar
sobre el sentit i la diversitat de les imatges
de la cultura visual i mediàtica, mostrant el
necessari sentit crític i delimitant el seu origen,
els canals, els àmbits dels que provenen i la
seva funció.
Segon curs
Continguts
Explorar i percebre
Lectura i interpretació d’objectes artístics i
d’imatges tot identificant i relacionant els as
pectes formals, de contingut i contextuals.
Reconeixement de les finalitats informativa,
exhortativa, expressiva, estètica i discursiva de
la comunicació artística i visual.
Exploració dels possibles significats de les
formes i les imatges segons el seu context
expressiu, referencial i simbòlic.
Reconeixement i comprensió de formes
geomètriques bidimensionals i tridimensionals
i de les seves funcions.
Anàlisi i realització de composicions utilitzant
els elements conceptuals propis del llenguatge
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visual com elements de descripció i expres
sió, tenint en compte conceptes d’equilibri,
proporció i ritme.
Identificació i experimentació amb elements
del llenguatge visual com a configuradors de
formes i imatges (llum, forma, color, textura,
dimensió).
Identificació d’elements del món real i
imaginari (posició, situació, ritmes, clarobscur,
efectes visuals, imaginació, fantasia).
Identificació de recursos del llenguatge audi
ovisual utilitzats en els mitjans de comunicació
(premsa, publicitat, televisió, Internet).
Estudi i experimentació a través dels pro
cessos, tècniques i procediments propis de la
fotografia, el vídeo i el cinema, i la utilització dels
recursos TIC, per investigar i produir narratives
i discursos en format multimèdia.

nació de gènere, edat, físic, social, cultural,
racial, etc.
Reconeixement i valoració del paper discur
siu de la imatge en la societat actual.

Interpretar i crear
Experimentació i utilització de procediments
de representació en funció de les intencions
comunicatives, informatives, expressives,
descriptives, reflexives i crítiques.
Realització d’apunts, esbossos i esquemes
en tot el procés de creació (des de la idea inicial
fins l’elaboració de formes i imatges), facilitant
l’autorreflexió, autoavaluació i avaluació.
Dibuix de les formes planes orgàniques
i geomètriques i aplicació a estructures de
formes compostes.
Utilització adequada dels fonaments dels
sistemes de representació en el disseny
(descripció, expressió) i aplicació en situacions
quotidianes.
Representació personal d’idees, d’acord
amb uns objectius, utilitzant el llenguatge
plàstic, visual i audiovisual, els recursos TIC,
entre d’altres, i manifestant iniciativa, creativitat
i imaginació.
Responsabilitat en el desenvolupament
d’activitats artístiques i visuals individuals o
col·lectives.
Construcció de formes bidimensionals en
funció d’una idea o objectiu amb diversitat de
tècniques, procediments i materials.

Llengua
Elaboració de projectes audiovisuals i
experimentació de les diferents fases de la
producció: definició de la idea, del públic a
qui s’adreça, del mitjà que s’utilitza, elaboració
del guió, entre altres.

Dimensió social i cultural
Anàlisi d’obres d’art del patrimoni cultural
tot situant-les en el context social i territorial
d’on provenen i detectant similituds i diferències
respecte altres societats i cultures.
Coneixement i utilització de les terminologies
específiques.
Determinació dels aspectes formals, estè
tics, de context i discursius que destaquen
en una obra determinada (factors personals,
socials, ideològics, simbòlics)
Identificació i comparació de temàtiques,
estils i tendències de les arts visuals valorant,
respectant i gaudint del patrimoni històric i
cultural.
Comparació dels missatges audiovisuals
provinents de diferents mitjans de comunicació
(cinema, televisió, Internet) amb altres formes
de manifestació artística i mediàtica.
Responsabilitat i actitud de valoració i res
pecte en el desenvolupament de les activitats
i propostes artístiques, tant les pròpies com
les dels companyes i les companyes.
Identificació d’estratègies del llenguatge
visual, plàstic i audiovisual en l’àmbit de la
premsa, la publicitat i la televisió.
Actitud crítica davant les necessitats de
consum creades per la publicitat i el rebuig
dels elements d’ella que suposin discrimi

Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Construcció de formes bidimensionals i
tridimensionals. Anàlisi d’elements de la com
posició, proporció i ritme.
Tecnologies
Ús d’instruments i tècniques diverses per
dibuixar, mesurar i calcular.
Ciències socials
Valoració de la necessitat de preservar i
donar a conèixer el patrimoni cultural de les
societats.

Criteris d’avaluació
Identificar els elements del llenguatge vi
sual, constitutius essencials (configuracions
estructurals, variacions cromàtiques, orientació
espacial i textura) dels objectes i/o aspectes
de la realitat.
Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge
artístic per descriure els objectes i les imatges,
les tècniques i els procediments, els materials
i les eines.
Representar objectes i idees de forma bidi
mensional i tridimensional aplicant tècniques
diverses i aconseguir resultats en funció de la
proposta i les intencions prèvies.
Diferenciar i reconèixer els processos, tèc
niques i estratègies i materials en imatges de
l’entorn audiovisual i multimèdia.
Elaborar i participar, activament, en projec
tes de creació formal i visual individualment i
cooperativament com produccions videogràfi
ques o plàstiques de gran format, aplicant les
estratègies pròpies i adequades del llenguatge
plàstic i visual.
Realitzar creacions plàstiques bidimensi
onals i tridimensionals seguint el procés de
creació i demostrant interès i iniciativa, crea
tivitat i imaginació.
Utilitzar el dibuix com a instrument de
representació i de comunicació, i com a eina
bàsica per a la plasmació d’idees.
Seleccionar els materials més adequats per
crear un producte artístic d’acord amb uns
objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de
les diferents fases del procés de concepció,
disseny, formalització i realització.
Diferenciar temes, estils i tendències de les
arts visuals i audiovisuals a través del temps
i atenent la diversitat cultural i el context on
s’ha produït.
Utilitzar codificacions bàsiques de la geo
metria plana i descriptiva.
Tercer curs
Continguts
Explorar i percebre
Lectura i interpretació de formes i imatges tot
identificant i relacionant els aspectes formals,
expressius, de contingut i significat, discursius
i contextuals.
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Anàlisi de composicions utilitzant els elements
conceptuals propis de les arts visuals.
Experimentació i exploració dels elements
i les temàtiques que estructuren i configuren
formes, imatges i temàtiques.
Representació de formes a partir de punts
de partida diversos, reflexionant sobre aspec
tes com la posició, la situació, els ritmes, el
clarobscur, els efectes visuals, la imaginació,
la fantasia, la comprensió i la proposta al
ternativa.
Estudi i experimentació a través dels pro
cessos, tècniques i procediments propis de
la fotografia, el vídeo i el cinema i la utilització
de recursos TIC per investigar i produir nar
ratives i discursos audiovisuals i en format
multimèdia.
Interpretar i crear
Realització d’apunts, esbossos i esquemes
en tot el procés de creació (des de la idea
inicial fins a la concreció de resultats), facilitant
l’autoreflexió, l’autoavaluació i l’avaluació.
Creació col·lectiva de produccions artísti
ques visuals i audiovisuals.
Responsabilitat en el desenvolupament de
l’activitat pròpia o col·lectiva.
Utilització dels fonaments dels sistemes
convencionals projectius, amb finalitats des
criptives i creatives.
Aplicar la geometria descriptiva en la repre
sentació de cossos i espais.
Construcció de formes bidimensionals i
tridimensionals en funció d’una idea o objectiu
amb diversitat de materials.
Utilització dels recursos TIC per a la recerca
i creació d’imatges.
Construcció de propostes multidisciplinars
en funció d’una idea o objectiu amb diversitat
de materials, tècniques i procediments.
Dimensió social i cultural
Establiment de relacions entre els factors
personals, socials, plàstics, i simbòlics amb els
valors estètics i artístics de les representacions
de la cultura visual i mediàtica i comunicació
oral dels resultats.
Apropament a la cultura cinematogràfica i a
la seva relació amb la resta de manifestacions
artístiques.
Observació, anàlisi i reflexió sobre els ob
jectes artístics tot sintetitzant i destacant els
valors més importants.
Acceptació, respecte i valoració crítica
vers les activitats artístiques pròpies i les dels
companys i les companyes.
Connexions amb altres matèries
Tecnologies
Ús de recursos i materials, especialment
les TIC, per investigar i produir discursos
plasticovisuals.
Música. Ciències socials
Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics,
simbòlics, audiovisuals) per interpretar la realitat
i per comunicar els resultats d’una recerca.
Valoració de les manifestacions artístiques
en la seva diversitat i complexitat.
Matemàtiques
Codificacions bàsiques de la geometria
plana i descriptiva.
Llengua
Ús del vocabulari específic per descriure
elements visuals i plàstics.
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Producció de missatges audiovisuals amb
intencionalitats diverses (informar, seduir,
entretenir), emprant els recursos expressius
adequats.
Criteris d’avaluació
Identificar els elements del llenguatge ar
tístic, constitutius essencials (configuracions
estructurals, variacions cromàtiques, orientació
espacial i textura) dels objectes i/o els aspectes
de la realitat.
Representar objectes i idees de forma bidi
mensional i tridimensional aplicant tècniques
gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats
concrets en funció d’uns objectius i intencions
determinats.
Reflexionar i argumentar objectivament les
activitats i els processos artístics desenvo
lupats.
Elaborar i participar, activament, en projec
tes de creació cooperatius, bidimensionals,
tridimensionals i visuals i audiovisuals.
Realitzar activitats artístiques seguint el
processos de creació adequats a les propos
tes i demostrar interès i iniciativa, creativitat i
imaginació.
Dibuixar cossos i espais simples aplicant els
fonaments dels sistemes de representació.
Seleccionar els materials més adequats
per crear un producte plàstic i visual en
base uns objectius prefixats i l’avaluació
permanent durant els processos de disseny
i execució.
Diferenciar els estils, les tendències i els
discursos de les arts visuals i audiovisuals
atenent les etapes i moviments més rellevants
i la diversitat cultural.
Quart curs (optativa)
Continguts
Explorar i percebre
Anàlisi, comprensió i ús de les tècniques
artístiques tradicionals: dibuix artístic, volum i
pintura, gravat, reprografia, collage, escultura, i
descripció objectiva de les formes com a part
del procés creatiu.
Anàlisi dels valors funcionals, estètics,
culturals i discursius en les arts aplicades, i
del disseny.
Anàlisi dels elements bàsics de la comuni
cació audiovisual.
Aplicació de les tècniques multimèdia a
l’edició d’imatges estàtiques i animades, a
la interactivitat i a l’elaboració de propostes
multidisciplinàries.
Ús de tècniques de descripció objectiva de
les formes com a part del procés creatiu.
Interès per la recerca d’informació i cons
tància en el treball.
Interpretar i crear
Realització i seguiment del procés de cre
ació: esbós (croquis), guió (projecte), presen
tació final (maqueta) i avaluació (autoreflexió,
autoavaluació i avaluació col·lectiva del procés
i del resultat final).
Aplicació de la geometria plana i geometria
descriptiva en la representació de formes, cos
sos i espais arquitectònics i del paisatge.
Construcció de formes bidimensionals i
tridimensionals en funció d’una idea o objectiu
amb diversitat de materials.
Elaboració de projectes artístics i de co
municació audiovisual de forma creativa i
cooperativa.

Desenvolupament i representació personal
de les idees cercant recursos propis i intro
duint processos per al desenvolupament de
la creativitat i la imaginació.
Autoexigència i esperit de superació en els
processos i creacions pròpies.
Realització d’experimentacions amb mate
rials diversos.
Interès per la recerca de materials, suports,
tècniques i eines per aconseguir un resultats
satisfactoris.
Reconeixement de la sintaxi dels llenguatges
visuals del disseny (gràfic, interiorisme, modes)
i audiovisual (cinema i vídeo).
Reflexió a l’entorn de les estratègies i el
paper de la publicitat i els mitjans de comu
nicació en la societat.
Aplicació de la imatge fixa i animada i recur
sos de les TIC en les creacions multimèdia.
Reconeixement d’entorns i àmbits d’aplica
ció dels sistemes de representació.
Ús de la normalització en els treballs que
així ho requereixin.
Dimensió social i cultural
Reconeixement, comprensió i interpretació
de representacions visuals des diferents pe
ríodes artístics establint i reflexionant sobre
els seus sentits i els discursos des d’una
perspectiva contemporània.
Reconeixement dels principals agents de
producció visual i audiovisual en el procés
d’elaboració dels productes.
Identificació i interpretació de les imatges i les
propostes de l’entorn del disseny i la publicitat,
de l’àmbit del vídeo, la fotografia i el multimèdia
i també del cinema i de la televisió.
Lectura de representacions bidimensionals
d’obres arquitectòniques i urbanisme i d’ob
jectes i artefactes tècnics.
Contextualització de les obres estudiades
en el seu entorn social i històric.
Reconeixement i valoració del paper de les
obres d’art com a font d’informació sobre la
vida i el pensament de les societats, contem
porànies i històriques, tot reflexionant sobre els
seus aspectes formals i narratius.
Introducció del gust per la cultura cinema
togràfica i la seva relació amb les arts.
Introducció gradual de la terminologia
específica com a recurs per a la narració i
verbalització de les propostes.
Connexions amb altres matèries
Música. Ciències socials. Educació civi
coètica
Anàlisi de produccions audiovisuals, inclosa
la publicitat, en el seu context i interpretació
dels missatges.
Tecnologia. Informàtica
Ús de recursos TIC en la creació, elaboració
i difusió de produccions artístiques.
Criteris d’avaluació
Prendre decisions per a la realització de
produccions artístiques especificant els ob
jectius, proposant diverses opcions i avaluant
la solució.
Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge
fotogràfica, el disseny, el dibuix assistit per
ordinador i l’edició videogràfica.
Col·laborar en la realització de projectes que
comporten processos de concepció, disseny
i execució cooperativa.
Dibuixar formes i espais aplicant els fona
ments dels sistemes de representació.
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Realitzar obres bidimensionals i tridimensi
onals, experimentant i utilitzant diversitat de
tècniques (escultura, dibuix artístic, volum,
pintura, gravat, etc.).
Emprar estratègies pròpies del disseny, la
fotografia, la publicitat, el vídeo i els mitjans
de comunicació i multimèdia per a realitzar
projectes artístics i visuals.
Elaborar produccions multimèdia, videogrà
fiques i fotogràfiques utilitzant les tècniques
adequades a cada mitjà tecnològic.
Descriure les formes aplicant sistemes de
representació i normalització.
Reconèixer i llegir imatges, obres i objectes
dels entorns visuals (obres d’art, disseny, cine
ma, multimèdia), atenent els aspectes formals
i narratius de les propostes.
Llatí (optativa de quart)
La matèria de llatí, opcional a quart curs,
suposa un apropament específic a la llengua
i cultura llatina, amb continguts lingüístics i
culturals complementaris entre si i units pel
seu caràcter d’aportacions substancials del
que es coneix com a herència clàssica. S’adre
ça a totes les noies i els nois d’aquest curs
aportant continguts de l’educació bàsica com
a complement dels aprenentatges lingüístics i
comunicatius i dels coneixements de l’herència
cultural. Per a l’alumnat que pretén cursar el
batxillerat d’humanitats i ciències socials, es
planteja com a introducció als seus estudis.
La matèria persegueix dos objectius fona
mentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua
que és l’origen de la família lingüística de les
llengües romàniques, i conèixer els aspectes
més rellevants de la cultura i la societat ro
manes per poder relacionar-los amb els del
món actual. El primer objectiu ajuda a millorar
el coneixement i ús de la llengua de l’escola,
com a instrument primordial d’aprenentatge
i comunicació; el segon aporta dades per a
una interpretació més ponderada de la soci
etat actual. Ambdós col·laboren eficaçment
en l’adquisició de competències bàsiques i
contribueixen a l’assoliment dels objectius de
l’etapa d’educació secundària obligatòria.
Competències pròpies de la matèria
La competència bàsica que es pretén des
envolupar en les activitats d’aquesta matèria
és la competència comunicativa. Per això els
continguts pròpiament lingüístics ocupen una
part important de la matèria, atès que la llengua
llatina és una de les més importants aportaci
ons del món clàssic a la civilització occidental;
per evolució o per influència lèxica, el llatí és
present en les llengües que utilitzem o en les
que són objecte d’aprenentatge.
Més en concret, l’estudi del sistema de
la llengua llatina, com a model de llengua
flexiva, incideix en l’àmbit dels coneixements
sobre el funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge ja que permet, per mitjà de la
comparació, una reflexió profunda sobre els
elements lingüístics i els mecanismes sintàctics
de les llengües ensenyades a l’escola i les
d’ús de l’alumnat. El coneixement del llatí,
encara que sigui bàsic, fa possible entendre
les llengües romàniques com el resultat concret
d’una evolució i apreciar en quina mesura la
seva estructura i el seu lèxic estan amb deute
amb la llengua de la qual procedeixen.
Les activitats de la llengua llatina també
incideixen en el desenvolupament de la com
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petència estètica i literària: la lectura de textos
literaris, traduïts o no, és una porta oberta al
coneixement de les arrels de la nostra literatura
i ajuda a descobrir com temes i tòpics de la
cultura llatina s’han transmès fins avui i seguei
xen impregnant molts escrits actuals.
Pel que fa a la competència plurilingüe i
intercultural, l’estudi de la llengua i la cultura
llatina és la porta cap a la intercomprensió
entre les llengües romàniques i, alhora cap a
una valoració més ponderada de la diversitat
lingüística i cultural, ja que l’origen comú dóna
una mateixa validesa a totes les llengües sigui
quina sigui la quantitat de parlants i l’actual
situació de reconeixement. Caldrà ser molt
sensible i mostrar com l’extensió de les llengües
romàniques no ha de ser impediment per al
rebuig de l’etnocentrisme i el reconeixement
d’altres llengües i cultures, i de la seva valoració
com a riquesa de la humanitat.
Aportacions de la matèria a les competències
bàsiques
Com passa en la resta de matèries lingüís
tiques, el llatí fa una contribució a les compe
tències comunicatives i les metodològiques.
Aquesta matèria, a més, en fa una altra de
més precisa a la competència artística i cul
tural, i a la competència social i ciutadana. La
història i evolució de la llengua llatina aborda
el coneixement del marc geogràfic i històric
i dels aspectes més rellevants de la societat
romana, des de la qual s’han transmès mane
res de viure, institucions o creacions literàries,
tècniques i artístiques que són a la base de la
configuració i del progrés d’Europa.
Aquest coneixement suposa un referent
necessari per rastrejar els antecedents histò
rics de l’organització social o de la delimitació
dels drets de les persones. La cultura que ha
modelat el nostre present i impregna bona
part dels nostres cànons estètics del món
occidental, és també transmissora de valors,
que entronquen la nostra herència cultural amb
les arrels del món clàssic.
Estructura dels continguts
D’acord amb el plantejament d’un enfoca
ment funcional de l’ensenyament de les llen
gües, els continguts de la matèria s’organitzen
en tres blocs: el sistema de la llengua llatina; la
història i l’evolució de la llengua llatina; i la cul
tura llatina: del món clàssic a l’actualitat. Aquest
repartiment no suposa una temporalització de
la seva presentació i desenvolupament, sinó
que justament la interrelació entre els diferents
blocs ha de ser la clau per a un aprenentatge
més significatiu i eficaç.
Els dos primers blocs posen l’accent en con
tinguts pròpiament lingüístics i s’interrelacionen,
contribuint no tan sols a un coneixement de
la llengua llatina sinó a un coneixement més
precís de la pròpia llengua i de les llengües
de l’escola.
El darrer bloc, la cultura llatina: del món
clàssic a l’actualitat, tracta dels aspectes més
rellevants de la cultura romana i posa l’accent
en la pervivència del món clàssic que ofereix
el món contemporani, en l’anàlisi comparativa
dels seus corresponents antecedents clàssics
i en la valoració crítica dels aspectes de con
tinuïtat evolució i canvi.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
La distribució dels continguts, alhora que
n’implica un tractament específic, obliga

també a situar-los en un context general en
què els diversos elements troben una expli
cació relacionada i coherent. L’ensenyament i
aprenentatge de la matèria ha de ser funcional
i útil en diversos contextos d’aprenentatge,
en el desenvolupament personal i social, i ha
de permetre establir les bases suficients per
a la continuació, en el seu cas, dels estudis
relacionats amb les humanitats i les ciències
socials. Per mitjà dels seus objectius i con
tinguts, la matèria de llatí ha de servir a tot
l’alumnat que la cursi per potenciar un llatí
útil per a la vida actual i per ajudar a adquirir,
en un grau satisfactori, les competències que
s’han d’assolir en l’etapa.
Aquest principi general de la funcionalitat
cal aplicar-lo des del començament i, per tant,
és molt important que l’alumnat percebi el llatí
com quelcom proper que pot identificar en
moltes situacions de la seva vida quotidiana.
En primer lloc cal fer que la reflexió sobre les
llengües romàniques i els aspectes històrics
i socials siguin el marc de descoberta de la
llengua que doni sentit als treballs sobre el
sistema de la llengua llatina.
L’estudi del llatí ha de partir de la compara
ció dels textos originals i traduïts de diferents
moments de la seva història, presentant-los
amb dificultat progressiva i d’acord amb el
treball que es vagi fent a les altres matèries
lingüístiques del currículum, fet que ha de
permetre reflexionar i facilitar la transferència
d’aprenentatges (la intercomprensió), entre
les llengües romàniques i també amb les
altres que s’ensenyen al centre. Això es
facilitarà alhora amb l’estudi de la història i
evolució de la llengua llatina que aporta a
l’alumnat els coneixements necessaris per
entendre l’evolució lingüística, determinar
els processos de canvi fonètic i semàntic i
il·lustrar els procediments que actuen en la
formació del lèxic.
La pràctica de la traducció constitueix una
experiència de descoberta de la llengua i alhora
d’investigació que utilitza la lògica del pensa
ment, afavoreix la memòria i potencia els hàbits
de disciplina en l’estudi, habilitats amb les quals
es raona millor i s’aprèn a aprendre.
El treball dels aspectes culturals i socials
es farà també a partir dels aprenentatges
de les matèries de ciències socials i visual i
plàstica. Els textos i documents necessaris
per al treball de la matèria es poden presentar
en diversos suports, incloent-hi les TIC i els
mitjans audiovisuals.
Objectius
La matèria de llatí de l’educació secundària
obligatòria té com a objectiu el desenvolupa
ment de les capacitats següents:
1. Reconèixer elements de la llengua llatina
observables en qualsevol suport material.
2. Identificar i relacionar els elements
gramaticals, lèxics i sintàctics de la llengua
llatina que permetin l’anàlisi i traducció de
textos senzills.
3. Traduir textos llatins de dificultat elemen
tal a partir de l’adquisició dels mecanismes
d’anàlisi.
4. Identificar en la llengua oral i escrita
elements del vocabulari i les estructures gra
maticals llatines.
5. Conèixer l’origen i evolució de les llengües
romàniques per valorar els trets comuns i la
diversitat lingüística com a mostra de la riquesa
cultural dels pobles d’Europa.
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6. Aplicar les regles fonamentals d’evolució
fonètica del llatí a les llengües romàniques,
per identificar les paraules patrimonials, els
cultismes i les expressions llatines en diferents
contextos lingüístics.
7. Aplicar la intercomprensió entre les
llengües romàniques i per a la comprensió
del lèxic comú i del vocabulari culte, científic i
tècnic, prenent com a base els coneixements
de la llengua llatina.
8. Reflexionar sobre els elements formals
i els mecanismes de les llengües conegudes
per l’alumnat a partir de la comparació amb
el llatí, model de llengua flexiva.
9. Valorar els aspectes cabdals de la cultura i
la civilització romanes a partir de la identificació
de la seva pervivència en el nostre patrimoni
cultural, artístic i institucional.
10. Valorar el patrimoni literari, els gèneres
i obres principals, com a base comuna de la
història literària universal.
Continguts
Quart curs
El sistema de la llengua llatina
Reconeixement de l’abecedari i la pronúncia
del llatí. Lectura de textos escrits en llatí i en
diferents suports materials com pedra, papir,
pergamí o paper, reconeixement dels termes
transparents i, comparant aquests textos i les
seves traduccions amb d’altres de diferents
llengües actuals, identificació de paraules,
frases fetes (a priori, maremàgnum, tros de
quòniam, etc.) abreviatures (etc., e.g., i.e.,
etc.) i altres elements lingüístics.
Caracterització del llatí com a llengua
flexiva. Reconeixement de les diferències i
semblances bàsiques entre l’estructura de la
llengua llatina i la de les llengües romàniques,
o altres conegudes per l’alumnat, a base de
contrastar formes de textos originals i les seves
traduccions. Els casos i els seus principals
valors sintàctics.
Ús d’estratègies per a la intercomprensió
entre llengües romàniques a partir del reco
neixement dels elements de la llengua llatina
(sobretot lèxics). Aplicació d’aquestes estra
tègies a la comprensió de llengües de l’estat
espanyol, a partir de la seva relació amb el
llatí. Confecció d’un lèxic llatí de freqüència
i aplicació d’aquest a contextos diferents
d’aquells on s’ha après.
Identificació de les classes de paraules.
Reconeixement de les categories gramaticals
de flexió llatina i comparació amb els elements
flexius de algunes llengües actuals. La flexió
nominal, pronominal i verbal.
Reconeixement de les estructures oracionals
bàsiques del llatí. Concordança i ordre de
paraules. Nexos coordinants més freqüents.
Anàlisi morfosintàctica, traducció de textos
breus i senzills en llengua llatina i retroversió
d’oracions simples.
Valoració de la llengua llatina com a instru
ment per a la comprensió del sistema de les
llengües romàniques. Interès per la intercom
prensió entre les llengües romàniques i per
descobrir les arrels llatines de les llengües de
l’escola i d’altres que coneix l’alumnat.
La història i l’evolució de la llengua llatina
Identificació del vocabulari de la ciència i
de la tècnica. Reconeixement d’ètims grecs
i llatins a les terminologies específiques. Lla
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tinismes i locucions llatines. Reconeixement
de les expressions llatines incorporades a les
llengües que es parlen actualment.
Anàlisi de l’aportació lèxica del llatí a les
llengües actuals a partir de camps lèxics o
semàntics molt comuns, com el mesos de
l’any. Lectura de textos en aquestes llengües i
identificació dels termes d’origen llatí en textos
escrits en aquestes llengües.
Reconeixement de l’origen i evolució del llatí.
Llatí culte i llatí col·loquial. Diferenciació entre llen
gua parlada i escrita. El llatí en l’època medieval
i la seva permanència a través dels segles en
determinats àmbits de la vida social. El naixement,
la vida i la mort de les llengües, aplicar aquests
coneixements a llengües derivades del llatí.
Identificació i classificació de les llengües
indoeuropees i de les llengües romàniques a
partir de textos o paraules de llengües actu
als. Anàlisi dels processos d’evolució de les
llengües romàniques, amb especial atenció
als canvis fonètics. Termes patrimonials i
cultismes, Relació semàntica entre paraules
de la mateixa arrel llatina i amb evolucions
fonètiques diferents.
Identificació dels components llatins de
les llengües romàniques: lexemes, prefixos i
sufixos del llatí, i també alguna referència a la
influència indirecta grega, utilitzats a la pròpia
llengua. Definició de paraules a partir dels seus
ètims. Camps lèxics que es poden analitzar i
contextualitzar en situacions reals.
Reconeixement de l’expansió del llatí a través
de les llengües llatines a partir del segle XV.
Reconeixement de països on es parlen llengües
romàniques i d’organitzacions que fomenten
les relacions entre ells.
Valoració de l’origen comú d’algunes llen
gües europees. Interès per l’adquisició de nou
vocabulari. Respecte per totes les llengües,
independentment del nombre de parlants, i
valoració de la riquesa cultural que suposa la
diversitat lingüística.
Curiositat per conèixer el significat etimològic
de les paraules i interès en la utilització precisa
del vocabulari.
La cultura llatina: del món clàssic a l’actua
litat
Lectura de textos diversos, incloent-hi cò
mics i visionat de pel·lícules o altres documents,
on es faci versions amb referència explícita a
la cultura llatina o les seves llegendes. Intro
ducció a la important tradició de traduccions
en Catalunya.
Lectura de textos clàssics traduïts al català
(triats amb molta cura segons les capacitats
lectores i interessos de l’alumnat) i presentació
de la important tradició que en aquest camp té
el nostre país. A partir de la lectura d’aquests
textos, classificació de les característiques dels
principals gèneres literaris llatins, i coneixement
de la seva influència en les literatures posteriors
estudiades per l’alumnat.
Coneixement del marc històric i cultural de
la societat romana, a partir dels aprenentatges
fets en altres matèries curriculars i amb la uti
lització de fonts primàries i secundàries.
Observació directa i indirecta del patrimoni
arqueològic romà, fent servir tota mena de
suports materials (especialment les TIC i els
mitjans audiovisuals) per a l’emmagatzematge
i recreació posterior d’aquestes informacions,
amb l’ús dels aprenentatges de les matèries
artístiques, anàlisi, valoració i creació de ver
sions de les obres clàssiques.

Interpretació i discussió dels referents
institucionals i de la vida quotidiana de la ci
vilització de Roma. Comparació i anàlisi crítica
de tota mena d’estructures socials, familiars,
educatives.
Reconeixement de la mitologia en tota
mena d’arts, literàries, plàstiques i visuals dels
romans. La seva influència en altres cultures
a partir d’obres literàries, pictòriques, escul
tòriques i cinematogràfiques.
Valoració del paper de Roma en la història
dels països de la mediterrània i d’altres d’Eu
ropa, respecte per l’herència del seu patrimoni
arqueològic, artístic i literari, i interès per la
lectura de textos de la literatura llatina.
Criteris d’avaluació
Reconèixer els llatinismes i locucions ha
bituals d’ús llatí incorporades a les llengües
conegudes per l’alumnat i explicar el seu
significat en expressions orals i escrites per tal
de poder transferir-lo a noves situacions.
Reconèixer els elements morfològics i les
estructures sintàctiques elementals de la
llengua llatina i comparar-los amb els de les
llengües conegudes per l’alumnat.
Conèixer els elements morfològics i sintàc
tics bàsics de la llengua llatina per poder traduir
textos breus i senzills de manera literal i produir,
mitjançant retroversió, estructures oracionals
pròpies de la llengua llatina.
Aplicar les regles bàsiques d’evolució
fonètica a ètims llatins productius en relació
amb les llengües romàniques, i fins i tot no
romàniques; deduir les regles a partir de la
comparació amb els termes heretats, i establir
la relació semàntica entre un terme patrimonial
i un cultisme.
Identificar components d’origen llatí en
paraules del llenguatge quotidià i en el voca
bulari específic de les ciències i de la tècnica,
i explicar-ne el sentit etimològic.
Aplicar la intercomprensió entre elements
lingüístics de les llengües romàniques a partir
d’elements de la llengua llatina.
Resumir els continguts de textos traduïts
d’autors clàssics i moderns i identificar-ne
aspectes culturals rellevants.
Identificar, independentment del suport
material, diferents manifestacions literàries i
artístiques que la mitologia clàssica, com a
font d’inspiració, ha proporcionat al llarg de la
història de la cultura, i reconèixer l’empremta
de la romanització en el nostre patrimoni
cultural.
Elaborar treballs temàtics senzills, individu
als o en grup, sobre aspectes de producció
artística i/o cultural, o sobre les institucions
públiques i privades, o també sobre qualsevol
aspecte de la vida quotidiana a Roma.
Matemàtiques
Les matemàtiques són un instrument de
coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix
temps constitueixen un conjunt de sabers
d’un gran valor cultural, el coneixement dels
quals ha d’ajudar a totes les persones a
raonar, de manera crítica, sobre les diferents
realitats i problemàtiques del món actual. Per
això l’educació matemàtica en les etapes
obligatòries ha de contribuir a formar ciutadans
i ciutadanes que coneguin el món en què
viuen i que siguin capaços de fonamentar els
seus criteris i les seves decisions, així com
adaptar-se als canvis, en els diferents àmbits
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de la seva vida. Així mateix, les matemàtiques
possibiliten la creació de models simplificats
del món real que permeten una interpretació
acotada d’aquest i alhora generen problemes
adequats al moment educatiu de l’alumne tot
facilitant el seu esperit crític i despertant la
seva creativitat.
D’acord amb l’anterior, el currículum de
matemàtiques a l’educació secundària obli
gatòria pretén contribuir a la formació integral
de l’alumnat. Les capacitats que potencia el
currículum de matemàtiques han d’ajudar
l’alumnat a: establir raonaments quantitatius
sobre situacions de vida real i sobre el món
que ens envolta; organitzar l’espai i el pla a
base d’anomenar i establir relacions precises
de comparació, semblança o equivalència entre
els seus elements, i la seva identificació en el
món real; modelitzar situacions de la vida real
i vinculades a d’altres àrees del coneixement
i traduir-les a models matemàtics, per tal de
cercar solucions amb més facilitat i certesa;
apreciar estructures i relacions abstractes.
Competència matemàtica
La competència matemàtica, una de les
competències bàsiques que han d’assolir els
alumnes en aquesta etapa, és necessària en
la vida personal, social i escolar. Nombroses
situacions quotidianes, i de les diverses ma
tèries, requereixen l’ús de les matemàtiques
per poder analitzar-les, interpretar-les i valo
rar-les. Aquesta competència té un caràcter
transversal a totes les matèries, encara que
és la matèria de matemàtiques la que s’ocupa
especialment d’ella.
Encara que els continguts que es pro
posen són els necessaris per a l’adquisició
de la competència matemàtica, cal tenir en
compte que aquesta difícilment s’adquireix
si no s’orienta l’aprenentatge dels continguts
de manera que es possibiliti la seva utilització
fora de les classes de matemàtiques, tant en
la vida diària dels alumnes com en totes les
altres matèries.
Assolir la competència matemàtica im
plica:
Pensar matemàticament. Construir conei
xements matemàtics a partir de situacions
on tingui sentit, experimentar, intuir, formular,
comprovar i modificar conjectures, relacionar
conceptes i realitzar abstraccions.
Raonar matemàticament. Realitzar inducci
ons i deduccions, particularitzar i generalitzar,
reconèixer conceptes matemàtics en situacions
concretes; argumentar les decisions preses,
així com l’elecció dels processos seguits i de
les tècniques utilitzades.
Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i
entendre l’enunciat, generar preguntes relaci
onades amb una situació-problema, plantejar
i resoldre problemes anàlegs, planificar i des
envolupar estratègies de resolució, verificar la
validesa de les solucions, cercar altres reso
lucions, canviar les condicions del problema,
sintetitzar els resultats i mètodes emprats, i
estendre el problema, recollint els resultats que
poden ser útils en situacions posteriors.
Obtenir, interpretar i generar informació amb
contingut matemàtic.
Utilitzar les tècniques matemàtiques
bàsiques (per comptar, operar, mesurar,
situar-se a l’espai i organitzar i analitzar
dades) i els instruments (calculadores i
recursos TIC, de dibuix i de mesura) per a
fer matemàtiques.
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Interpretar i representar (a través de paraules,
gràfics, símbols, nombres i materials) expressi
ons, processos i resultats matemàtics.
Comunicar als altres el treball i els descobri
ments realitzats, tant oralment com per escrit,
utilitzant el llenguatge matemàtic.
La competència matemàtica s’ha d’adquirir
a partir de contextos que tinguin sentit tant per
a l’alumnat com per al coneixement matemàtic
que és pretén desenvolupar. Aprendre amb
significat és fonamental per capacitar l’alumnat
en l’ús de tot el que aprèn i per capacitar-lo
a continuar aprenent, de forma autònoma, al
llarg de tota la vida. Per això, cal proporci
onar en totes les classes de matemàtiques
oportunitats per tal que l’alumnat aprengui a
raonar matemàticament, proposant activitats
d’aprenentatge on la resolució de problemes,
entesa en un sentit ampli, esdevingui el nucli
de l’ensenyament.
Contribució a l’adquisició de les competències
bàsiques
Per tal de contribuir a l’assoliment de les di
ferents competències bàsiques l’ensenyament
de les matemàtiques ha d’aconseguir que
l’alumnat integri i utilitzi de manera funcional
tots els aprenentatges que va adquirint, a partir
dels seus coneixements previs, de l’experimen
tació, de la representació i comunicació i del
contrast amb els altres.
La formació en matemàtiques, a més
d’incidir en la competència matemàtica,
contribueix a l’assoliment de totes les altres
competències bàsiques de la manera que es
detalla a continuació:
Competència en el coneixement i interacció
amb el món físic. Les matemàtiques són un
instrument d’anàlisi de la realitat, en particular
del món físic; de fet, el raonament matemàtic
promou una actitud davant del món. El des
envolupament de determinats àmbits com
la mesura i la visualització, la interpretació i
construcció de gràfics, així com de processos
com el raonament matemàtic, l’argumentació
i la resolució de problemes relacionats amb el
món físic, contribueixen de manera directa a
l’adquisició d’aquesta competència.
Competència en el tractament de la in
formació i competència digital. Molta de la
informació que rebem conté elements mate
màtics, nombres, formes, mesures i funcions,
expressats de manera diversa, el coneixement
dels quals és necessari. També els continguts
del bloc estadística i atzar, així com la utilització
d’ordinadors i calculadores, estan relacionats
amb l’adquisició d’aquesta competència.
Competència en autonomia i iniciativa perso
nal. Plantejar i resoldre qüestions i problemes
matemàtics, i tots el processos associats a
aquesta activitat (planificació, recerca d’estra
tègies, validació de solucions i contrast amb
les dels altres) implica, entre altres coses, una
presa constant de decisions, la pràctica de
les quals incideix en la progressiva adquisició
d’autonomia de l’alumnat i de confiança en
les pròpies capacitats.
Competència per aprendre a aprendre. Per
aprendre matemàtiques cal desenvolupar, entre
d’altres, capacitats relacionades amb la presa
de decisions i el sentit crític, la creativitat i
la sistematització, l’esforç i la constància, la
síntesi i la generalització. També la capacitat
per relacionar fets i conceptes per tal de ge
nerar-ne de nous. Totes elles, juntament amb
la reflexió sobre el propi treball i la capacitat

per comunicar-lo, formen part d’aquesta com
petència bàsica per a l’aprenentatge al llarg
de tota la vida.
Competència en comunicació lingüística. Les
matemàtiques contribueixen a aquesta compe
tència aportant el coneixement d’un llenguatge
específic, necessari en el desenvolupament de
les ciències (i en general del coneixement) i en
la resolució de molts problemes quotidians.
També, en el treball matemàtic, l’ús de la
llengua, tant oral com escrita, és fonamental
per descriure conceptes i processos, expressar
raonaments, argumentacions i proves, i en
general, per a comunicar, discutir, comparar i
validar el treball realitzat.
Competència en expressió cultural i artística.
Les matemàtiques, més enllà de les seves
aplicacions, constitueixen una creació humana
d’un gran valor cultural que cal conèixer, valo
rar i relacionar amb la realitat actual. A més,
al ser una ciència i un llenguatge construït
històricament per les diferents cultures, atorga
valor a la construcció de la identitat, tant de les
cultures com de les persones. D’altra banda,
i a un nivell més concret, hi ha una relació
entre continguts de tipus geomètric i artístic,
la connexió dels quals contribueix a aquesta
competència.
Competència social i ciutadana. Cada perso
na és diferent i per això l’alumnat ha d’aprendre
a reconèixer i controlar les conseqüències de
la seva pròpia actuació, així com respectar el
procés d’aquelles amb les que comparteix el
treball. El treball en grup, entès com un treball
de cooperació, i l’acceptació de les idees
dels companys i de les diferents estratègies
emprades en la realització d’un càlcul, d’una
mesura o en el procés de resolució d’un
problema, són aspectes del procés d’ensenya
ment i aprenentatge de les matemàtiques que
contribueixen al desenvolupament d’aquesta
competència.
Estructuració dels continguts
Els continguts de l’àrea de matemàtiques,
que integren l’ús de les TIC i dels mitjans
tecnològics, expressen els aspectes fonamen
tals pel que fa als conceptes i als processos
matemàtics que s’han d’anar desenvolupant
a mesura que es va progressant en l’aprenen
tatge i ús de la competència matemàtica. Així
mateix cal desenvolupar en l’alumnat actituds
positives envers el coneixement matemàtic,
tenint en compte la seva dilatada història i la
seva contribució a la cultura.
Coherentment amb aquests supòsits, el
currículum de Matemàtiques per a l’ESO
s’ha desenvolupat en estreta relació amb el
currículum de Matemàtiques de l’Educació
primària. Els cincs blocs de continguts en
què s’ha estructurat tenen continuïtat amb els
establerts per a l’Educació primària: numeració
i càlcul, canvi i relacions, espai i forma, mesura,
i estadística i atzar.
Ensenyar i aprendre numeració i càlcul ha
de significar potenciar la comprensió dels
nombres, dels seus usos diversos, de les
seves formes de representació i del sistema
de numeració en el qual s’expressen; també
la comprensió dels significats de les opera
cions i de les relacions que hi ha entre unes
i altres, i la comprensió de la funcionalitat
del càlcul i de l’estimació.
Ensenyar i aprendre relacions i canvis
significa desenvolupar la comprensió i anàlisi
dels patrons i l’ús de models i expressions
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matemàtiques per representar les relacions,
i el treball al voltant del concepte de funció.
També de dotar de significat a les variables
que intervenen en una situació de canvi i
d’identificar les relacions de dependència
entre variables.
Pel que fa a l’espai i forma, cal desenvolupar
l’anàlisi de les característiques i propietats de
les figures de dues i tres dimensions; localitzar
i descriure relacions espacials; identificar i apli
car transformacions geomètriques, i utilitzar la
visualització i models geomètrics per resoldre
problemes.
Quant a la mesura, és molt important des
envolupar la comprensió de les magnituds
mesurables, de la necessitat de l’establiment
d’unitats i del procés de mesurar, i de l’apli
cació de tècniques i instruments adequats per
mesurar de forma directa i indirecta. Cal tenir
en compte que, en aquesta etapa, la mesura
constitueix un nucli que permet desenvolupar
gran part dels continguts no només d’aquest
bloc sinó també d’altres com el de nombres i
el de geometria. La mesura també intervé en
la identificació de patrons.
En relació amb estadística i l’atzar, cal po
tenciar l’elaboració de preguntes que es puguin
respondre amb dades (recollida, organització
i representació de dades); la selecció i ús
de mètodes estadístics per analitzar dades,
treure conclusions i fer prediccions basades
en dades; i la comprensió i aplicació dels
conceptes bàsics d’atzar.
Atenent als tres vessants de les matemàti
ques (formatives per elles mateixes, aplicables
en contextos reals i instrumentals per a altres
àrees) s’ha optat per encapçalar els continguts
de cada curs amb els processos matemàtics
que han de desenvolupar els alumnes mentre
treballen uns continguts concrets. Es tracta
de capacitar l’alumnat perquè pugui fer, re
alment, matemàtiques a l’aula, més que de
transmetre-li determinats continguts; aquest fer
matemàtiques inclou una sèrie de processos
que es desenvolupen al treballar els continguts
de tots els blocs, i en tots els cursos:
La resolució de problemes, com a nucli
del treball de matemàtiques, ja que facilita la
construcció de nous coneixements, la trans
ferència de conceptes, el desenvolupament
d’estratègies de resolució i l’anàlisi del procés
de resolució. Cal tenir en compte que els
problemes, a més d’aplicar el coneixement
adquirit en altres contextos, han de possibilitar
la construcció del coneixement matemàtic i
mostrar-ne la seva utilitat.
El raonament i la prova, com a formes de
desenvolupar coneixements, fer-se preguntes i
tractar de respondre-les, formular conjectures i
argumentar la seva validesa o refutar-la, donar
raons a les respostes, i reconèixer l’existència
de diferents camins per arribar a un resultat
determinat.
La comunicació i la representació de la
informació, de les idees i dels processos se
guits, que suposa l’organització i estructuració
del coneixement per tal de donar-li ordre i
coherència i afavorir el contrast amb altres
formes de fer dels companys i companyes de
classe. Cal potenciar l’ús de diferents formes
de representació per comunicar allò que es
vol expressar, a partir de la verbalització fins
arribar, de manera progressiva, al llenguatge
simbòlic. Aquest procés afavoreix la incorpo
ració gradual del llenguatge específic de les
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matemàtiques i esdevé una eina per a resoldre
problemes.
La connexió entre els diferents continguts de
les matemàtiques, així com entre aquests i els
continguts d’altres matèries, ja que serveix per
mostrar la relació entre conceptes de diferents
disciplines, la qual cosa eixampla la comprensió
de les matemàtiques. Encara que els contin
guts es presentin organitzats en cinc blocs,
en el procés d’ensenyament i aprenentatge és
convenient establir relacions entre ells sempre
que sigui possible. Per exemple, el bloc de
mesura contempla en el seu desenvolupament
molts continguts dels blocs de nombres i de
geometria, i permet donar sentit a molts d’ells
(fraccions i decimals i les seves operacions,
igualtat de figures, els nombres reals, etc.), fins
al punt que pot arribar a esdevenir, especial
ment en els dos primers cursos, el nucli des
del qual desenvolupar una part molt important
dels continguts de les matemàtiques. També
la proporcionalitat és un concepte clau que
apareix en els diferents blocs i caldrà establir
relacions entre la visió numèrica, geomètrica,
de mesura i funcional d’aquest concepte.
També el llenguatge algèbric, important en els
dos darrers cursos d’aquesta etapa, s’ha de
relacionar amb aspectes numèrics, geomètrics,
de mesura i funcionals. El bloc d’estadística
i atzar també ofereix oportunitats per relaci
onar aspectes numèrics i gràfics. Al mateix
temps, els blocs de mesura i d’estadística
són aquells que ofereixen un major nombre
de contextos reals i de connexions amb les
altres disciplines.
D’altra banda, molts dels continguts de
matemàtiques es relacionen amb continguts
d’altres àrees; establir connexions entre dife
rents continguts matemàtics i no matemàtics
és important per donar sentit a aquells, mostrar
el seu origen concret i la seva aplicació. En
tant que són continguts per a desenvolupar-se
adequadament en l’entorn, en la vida diària i,
de manera especial, en els diferents àmbits
curriculars de l’etapa, al final dels continguts
de cada curs es concreten les connexions
que es poden establir amb d’altres matèries;
la proposta que es fa té un caràcter orientatiu
i en cap és exhaustiva, i ha de servir per tre
ballar continguts de manera conjunta sempre
que sigui possible.
Per tal de facilitar la relació entre els proces
sos i els continguts s’ha optat per escriure en
cursiva els diferents termes associats a cada
procés. En aquest sentit es trobarà tant en la
descripció dels continguts com en el quadre
de processos que encapçala cada curs.
D’altra banda, en el desenvolupament de
tots els continguts cal tenir en compte l’or
ganització del pensament matemàtic propi i
la seva comunicació (mitjançant explicacions
orals, gràfiques i escrites) a companys/es i
professors/es i el contrast amb el dels altres.
També és important potenciar en l’alumnat, al
llarg de tota l’etapa, dues actituds bàsiques
per al desenvolupament de la competència
matemàtica: la confiança en la capacitat pròpia
i la perseverança en la cerca de solucions.
En els cinc blocs de continguts, la relació
de continguts està ordenada a partir de les
competències que li són pròpies i que, amb
diferent intensitat, són les mateixes al llarg
dels quatre cursos. Aquestes competències
s’inicien ja a l’Educació Infantil, continuen
a l’Educació primària, i són recurrents en

l’ordenació del currículum de matemàtiques
de les etapes educatives que constitueixen
l’ensenyament obligatori.
També al final dels continguts de cada curs,
es suggereixen a tall d’exemple, aproximacions
de caràcter històric a determinats continguts.
Amb elles es pretén d’una banda mostrar el
desenvolupament històric de les matemàtiques
com a ciència en evolució i sotmesa a canvis,
i de l’altra evidenciar contextos on aquests
continguts adquiriren el seu significat.
Consideracions per al desenvolupament del
currículum
El procés d’ensenyament i aprenentatge de
les matemàtiques ha de tenir en compte els
següents aspectes:
Rellevància dels contextos. Cal que els
continguts curriculars es treballin en contextos
significatius i rics que mostrin l’origen concret
dels conceptes matemàtics, la relació entre ells
i la seva aplicació a problemàtiques diverses.
Les situacions quotidianes, les culturalment
significatives, les principals temàtiques de
les diverses disciplines, però també els jocs
i les pròpies matemàtiques, i en particular la
seva història, han de ser les fonts que ens
proporcionin els contextos més rellevants per
aprendre matemàtiques.
Equilibri, connexió entre els continguts i
treball interdisciplinari. L’ordenació dels blocs
de continguts no implica una jerarquització
dels mateixos. Cal trobar un equilibri entre el
desenvolupament dels diferents blocs i tenir
en compte que hi ha diverses seqüenciacions
possibles dels continguts: hi ha continguts
que es poden treballar de manera transversal,
altres que es poden treballar juntament amb
continguts d’un bloc diferent, i també en el
marc d’un projecte interdisciplinari, la qual
cosa possibilita el desenvolupament de la
competència matemàtica.
Valoració d’actituds relacionades amb
les matemàtiques. Per fer matemàtiques, i
aconseguir actituds positives envers elles,
cal desenvolupar la curiositat, la creativitat,
la imaginació, l’interès per fer-se preguntes,
per trobar respostes i per resoldre problemes;
també és molt important que l’alumnat par
ticipi a tots els nivells, adquireixi confiança
en les pròpies possibilitats i trobi el gust per
realitzar un descobriment i per resoldre un
repte. Actituds com la tenacitat, la precisió i
el gust pel treball ben fet són molt importants
quan es fan matemàtiques.
Diversitat en les formes de treball. Cal
combinar el treball en gran grup, en petit grup
i el treball individual, tot respectant els estils
de cadascú. Plantejar-se preguntes, resoldre
problemes, realitzar petites investigacions,
practicar les tècniques apreses, exposar les
idees pròpies i discutir sobre elles. També és
important emprar la manipulació d’objectes i
de materials didàctics, per no perdre de vista
l’origen concret de les matemàtiques, així com
la visualització per a realitzar i fonamentar
raonaments matemàtics i desenvolupar els
propis sistemes de representació. En defini
tiva, les classes de matemàtiques haurien de
proporcionar a tot l’alumnat possibilitats de
pensar matemàticament.
Cal introduir una manera de fer a l’aula
que es pot resumir dient que l’alumne ha
d’aprendre a fer (i fer-se) preguntes i el
professor l’ha de guiar perquè se les faci:
Què estic fent? Per què ho faig? Amb quina
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finalitat ho faig? Si ho aconsegueixo, com
ho faré servir després? Hi ha també altres
factors que interfereixen en la presa correcta
de decisions en la realització d’activitats i en la
resolució de problemes: inflexibilitat a l’hora de
considerar alternatives, rigidesa en l’execució
de procediments, manca de previsió de les
conseqüències d’una certa acció, manca
d’avaluació del que s’està fent, etc.
Cal tenir en compte que les TIC faciliten
la interacció de l’alumnat amb objectes ma
temàtics i les seves relacions, la construcció
de figures geomètriques, ajuden a la resolució
de problemes, a aprendre dels errors per mitjà
d’una retroalimentació immediata i efectiva,
a treballar amb càlculs i entorns que amb
altres mitjans poden ser feixucs i complexos,
i afavoreixen la presentació, la col·laboració i
la comunicació de les experiències.
Finalment, cal considerar la importància de
l’avaluació com a part del procés d’ensenya
ment - aprenentatge, que inclou la reflexió
sobre el què s’aprendrà, s’està aprenent o ja
s’ha après. Cal tenir present la diversitat d’ins
truments per a realitzar l’avaluació: discussions
en gran i petit grup, preguntes i respostes orals,
treballs individuals i en petit grup, exposició a
l’aula dels treballs, problemes o investigacions
realitzades, i realització de proves. Tots ells
es complementen i proporcionen informació,
tant al professorat com a l’alumnat, sobre
els avenços en l’aprenentatge. Els criteris
d’avaluació que s’inclouen al final de cada
curs pretenen explicitar els objectius generals
de les matemàtiques per aquesta etapa, i es
refereixen tant als processos matemàtics com a
la comprensió i capacitat d’aplicar els diferents
continguts apresos.
Objectius
1. Valorar les matemàtiques com a part de
la cultura, tant des del punt de vista de la his
tòria com des de la diversitat cultural del món
actual, i utilitzar la competència matemàtica
per analitzar tot tipus de fenòmens del nostre
món i per actuar de manera reflexiva i crítica
en els diferents àmbits de la vida.
2. Plantejar i resoldre problemes, abordables
des de les matemàtiques, que sorgeixin en
situacions de l’entorn, en altres disciplines i en
les pròpies matemàtiques, aplicant i adaptant
diverses estratègies i justificant-ne l’elecció.
3. Reconèixer el raonament, l’argumentació
i la prova com aspectes fonamentals de les
matemàtiques, així com el valor d’actituds com
la perseverança, la precisió i la revisió.
4. Organitzar i consolidar el pensament
matemàtic propi i comunicar-lo als com
panys/es, professors/es i altres persones
amb coherència i claredat, utilitzant i creant
representacions matemàtiques que possibilitin
aquesta comunicació.
5. Reconèixer i aplicar les matemàtiques
en contextos no matemàtics, tot integrant-les
en el conjunt de sabers que ha anat adquirint
des de les diferents matèries així com des
de la perspectiva del seu paper a la societat
actual.
6. Mostrar confiança en la pròpia capacitat
per resoldre problemes, afrontar-ne la resolució
amb actitud positiva i assolir un nivell d’au
toestima que li permeti gaudir dels aspectes
creatius, manipulatius, estètics i útils de les
matemàtiques.
7. Comprendre el significat dels diferents
tipus de nombres i de les operacions. Cal
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cular amb fluïdesa, fer estimacions raonables
i utilitzar els mitjans tecnològics per obtenir,
tractar i representar informació, així com per
calcular.
8. Utilitzar diferents llenguatges (verbal,
numèric, gràfic i algèbric) i models matemàtics
per a identificar, representar i dotar de significat
relacions quantitatives de dependència entre
variables.
9. Identificar les formes i relacions espacials
presents en l’entorn, i utilitzar la visualització,
el raonament matemàtic i la modelització
geomètrica per a descobrir i provar propietats
geomètriques i per a resoldre problemes.
10. Reconèixer la importància de la mesura
tant en la vida quotidiana com en el desen
volupament de la ciència i aplicar tècniques,
instruments i fórmules apropiades per a obtenir
mesures (de manera directa i indirecta) i fer es
timacions raonables, en contextos diversos.
11. Identificar els elements matemàtics
presents en tot tipus d’informacions per tal
d’analitzar-les críticament, i formular preguntes
abordables amb dades, utilitzant els mètodes
estadístics apropiats (recollida, organització,
anàlisi i presentació de dades) per poder
respondre-les.
Continguts
Processos i actituds que cal desenvolupar de
manera general en tots els cursos
Organització del pensament matemàtic
propi.
Confiança en les capacitats pròpies per
afrontar situacions problemàtiques, copsant
les relacions matemàtiques i utilitzant-les per
a prendre decisions.
Perseverança i flexibilitat en la cerca de
solucions als problemes i en la millora de les
proposades.
Comunicació del pensament matemàtic
propi a companys i professors i contrast amb
el dels altres.
Connexions entre els diferents blocs de
matemàtiques i amb altres matèries.
Primer curs
Processos que es desenvolupen durant el curs
a través dels diferents continguts
Resolució de problemes (recollida de dades,
disseny, identificació, distinció, predicció,
simulació, estimació, desenvolupament d’es
tratègies, comprovació)
Raonament i prova (ús/utilització, interpreta
ció, anàlisi, distinció, comparació, comprensió,
selecció, significat, efecte)
Comunicació i representació (descripció,
argumentació, expressió, representació, dibuix,
elaboració, generació)
Connexions (aplicació, contextualització,
relació, generalització, investigació, exploració,
detecció, reconeixement)
Numeració i càlcul
Comprendre els nombres i les diferents
formes de representació
Reconeixement del significat de diferents
tipus de nombres en contextos diversos.
Utilització de nombres enters per a expressar
valors o variacions (quantitats, valor monetari,
temps, temperatures, etc.) per resoldre pro
blemes en diferents contextos.
Utilització de fraccions, decimals i percen
tatges per a resoldre problemes en diferents
contextos .

Comparació i ordenació de fraccions, deci
mals i percentatges.
Utilització de factoritzacions, múltiples i
divisors en la resolució de problemes.
Expressió dels nombres: llenguatge verbal,
representació gràfica i notació numèrica.
Utilització de models matemàtics per a la
resolució de problemes recreatius i per a la
determinació d’estratègies de resolució de
jocs d’estratègia de tipus numèric.
Comprendre el significat de les operaci
ons
Significat i efecte produït per les operaci
ons amb fraccions, decimals, percentatges i
nombres enters.
Utilització de les relacions inverses entre
l’addició i la subtracció, la multiplicació i
la divisió per a simplificar càlculs i resoldre
problemes.
Calcular amb fluïdesa i fer estimacions
raonables
Ús d’algorismes per calcular amb fraccions,
decimals, percentatges i nombres enters. Ús de
la jerarquia i propietats de les operacions.
Selecció i ús de l’eina més adequada per
a calcular amb fraccions, decimals i percen
tatges (càlcul mental, estimació, calculadora
i ordinador, paper i llapis). Argumentació de
la selecció.
Desenvolupament d’estratègies de càlcul
mental i d’estimació de càlculs, i comparació
amb els resultats obtinguts a través dels
càlculs exactes.
Canvi i relacions
Comprendre patrons, relacions i funcions
Representació, anàlisi i generalització de
patrons diversos a partir de taules, gràfiques,
paraules i, quan sigui possible, regles sim
bòliques.
Utilització de les TIC com a eina de suport,
en la generació de taules i gràfiques i en l’anàlisi
de les seves relacions.
Representar i analitzar situacions i es
tructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics
Introducció a la comprensió dels diferents
significats de les variables.
Utilitzar models matemàtics per a representar
i comprendre relacions quantitatives
Modelització i resolució de problemes uti
litzant expressions verbals, taules i gràfiques.
Analitzar el canvi en contextos diversos
Investigació del canvi que experimenta una
variable en relació al temps en situacions
concretes (per exemple, el creixement d’una
planta).
Utilització de diferents expressions per l’anà
lisi del canvi: verbal, tabular i gràfica.
Interpretació i construcció qualitativa de
gràfics que expressen relacions de canvi.
Interpretació quantitativa de taules i gràfics
que expressen relacions de canvi.
Espai i forma
Analitzar les característiques i propietats de
figures geomètriques de dues i tres dimensions
i desenvolupar raonaments sobre relacions
geomètriques
Descripció de figures geomètriques de
dues i tres dimensions a partir de l’observació
d’objectes de la realitat.
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Exploració de figures geomètriques i anàlisi
de les seves característiques mitjançant geo
plans, papers pautats (punts, línies), programes
informàtics dinàmics.
Aplicar transformacions i utilitzar la simetria
per analitzar situacions matemàtiques
Descripció de la grandària, la posició i
l’orientació de figures.
Detecció de simetries en l’entorn proper
(natura, construccions, etc.) i fer-ne la repre
sentació .
Utilitzar la visualització, el raonament ma
temàtic i la modelització geomètrica per a
resoldre problemes
Dibuix d’objectes geomètrics a partir de
dades (longituds i angles), mitjançant ins
truments de dibuix (regle, escaire, compàs i
transportador).
Representació plana d’objectes en la reso
lució de problemes d’àrees.
Reconeixement de la forma dels objectes
en contextos diversos (l’arquitectura, l’art, la
naturalesa, el disseny i la vida quotidiana).
Utilització de models geomètrics per a la
resolució de problemes recreatius i per a la
determinació d’estratègies de resolució de
jocs d’estratègia de tipus geomètric.
Mesura
Comprendre els atributs mesurables dels
objectes, i les unitats, sistemes i processos
de mesura
Utilització de les diferents unitats de mesura
en la resolució de problemes.
Aplicació de les equivalències entre diferents
unitats en situacions on tinguin sentit.
Ús de mesures directes per aprofundir en els
conceptes de perímetre, àrea i volum.
Aplicar tècniques, instruments i fórmules
apropiats per a obtenir mesures i fer estima
cions raonables
Aplicació d’instruments adequats en les
mesures d’objectes.
Estimació a vista de mesures d’objectes
que ens envolten utilitzant unitats de mesura
adequades.
Desenvolupament d’estratègies per deter
minar perímetres i àrees de figures planes a
partir del perímetre i l’àrea de figures elementals
(rectangle, cercle).
Utilització de la mesura del temps i de les
seves unitats en la resolució de problemes.
Estadística i atzar
Formular preguntes abordables amb dades
i recollir, organitzar i presentar dades rellevants
per respondre-les
Disseny d’investigacions per abordar pre
guntes.
Recollida o identificació de dades a través
d’observacions, enquestes i experiments.
Representació de dades utilitzant taules
i gràfics adequats (diagrames de punts, de
barres i de sectors).
Distinció entre dades qualitatives i quan
titatives.
Ús del full de càlcul, i de les TIC en general,
per a l’organització de dades, realització de
càlculs i generació de gràfics adequats.
Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics
apropiats per analitzar dades
Descripció de la forma i de les característi
ques d’un conjunt de dades, i comparació de

Full de disposicions i actes administratius

diferents distribucions de dades entre conjunts
relacionats.
Utilització de les mesures de centralització
(mitjana i mediana) i anàlisi del seu significat.
Comparació de representacions diferents
d’un mateix conjunt de dades.
Desenvolupar i avaluar inferències i predic
cions basades en dades
Elaboració de conclusions i prediccions ba
sades en dades i disseny de nous estudis.
Interpretació de gràfics i taules que repre
senten dades estadístiques.
Comprendre i aplicar conceptes bàsics de
probabilitat
Identificació de successos probables o no
probables, i discussió del grau de probabilitat
(qualitatiu) utilitzant expressions com segur,
igualment probable i improbable.
Predicció de la probabilitat de resultats
d’experiments senzills i comprovació de les
prediccions a través de la prova experimental
reiterada.
Identificació de la probabilitat d’un succés
amb un nombre comprès entre 0 i 1.
Utilització de les TIC com a suport per a la
realització de càlculs i simulacions.
Connexions amb altres matèries
Ciències de la naturalesa
Concentració d’una dissolució (%)
El sistema Sol - Terra - Lluna: moviments
i posicions
Estudi de les ombres
Massa, volum, densitat
Unitats i instruments de mesura
Lectura i interpretació de mapes del temps
atmosfèric
Ciències socials
Temperatures i precipitacions. Lectura, inter
pretació i construcció de climogrames
El temps històric: representació gràfica de
seqüències temporals
Lectura d’escales gràfica i numèrica
Lectura, interpretació i construcció de taules
estadístiques i de gràfics de línies, de barres
i de sectors
Música
Elements de l’harmonia i el ritme
Tecnologia
Escales i acotació
Contextos històrics
Com en el cas de les connexions, es presen
ta una llista, no exhaustiva i per tant ampliable,
de possibles aproximacions històriques relaci
onada amb els continguts del curs:
Els orígens del sistema de numeració
decimal
La introducció del zero i els sistemes de
numeració posicional
La geometria a les antigues civilitzacions
(Egipte i Babilònia).
Les primeres aproximacions del nombre p
(Egipte, Xina i Grècia)
Criteris d’avaluació
Resoldre problemes de la vida quotidiana
en els que calgui la utilització de les quatre
operacions amb nombres enters, decimals,
fraccions i percentatges, fent ús de la forma de
càlcul més apropiada i valorant l’adequació del
resultat al context.
Expressar verbalment raonaments, relacions
quantitatives i informacions que incorporin ele

ments matemàtics adequats al nivell, valorant
la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva
evolució al llarg de la història.
Analitzar i avaluar les estratègies i el pensa
ment matemàtic dels altres, a través del treball
per parelles, en petit grup, i en la posada en
comú amb tota la classe.
Expressar per escrit raonaments, conjectu
res, relacions quantitatives observades i infor
macions que incorporin elements matemàtics,
simbòlics o gràfics i contrastar-los amb els
dels companys.
Reconèixer diferents tipus de nombres
i formes geomètriques en contextos no
matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar
les seves característiques i propietats per a
resoldre situacions que apareixen en treballs
per projectes realitzats des de la pròpia àrea
o de manera interdisciplinària.
Utilitzar nombres enters, fraccions, decimals
i percentatges, les seves operacions i les
seves propietats per a recollir, transformar i
intercanviar informació i resoldre problemes
relacionats amb la vida diària.
Organitzar i interpretar informacions diver
ses mitjançant relacions de dependència en
situacions quotidianes.
Reconèixer, descriure i representar figures
espacials en l’entorn que ens envolta i aplicar
el coneixement geomètric per descriure el
món físic.
Estimar, mesurar i resoldre problemes de
longituds, amplituds, superfícies i temps en
contextos reals, així com determinar períme
tres, àrees i mesura d’angles de figures planes
utilitzant la unitat de mesura adequada.
Fer prediccions sobre la possibilitat que
esdevingui un succés a partir d’informació
prèviament obtinguda de forma empírica o
raonada.
Segon curs
Processos que es desenvolupen durant el curs
a través dels diferents continguts
Resolució de problemes (formulació de
preguntes disseny, identificació, simulació,
desenvolupament d’estratègies)
Raonament i prova (ús/utilització, anàlisi,
selecció, classificació, organització, resolució,
aproximació històrica)
Comunicació i representació (descripció,
argumentació, expressió, representació,
creació, construcció, elaboració, composició,
descomposició, generació)
Connexions (aplicació, contextualització,
interpretació, relació)
Numeració i càlcul
Comprendre els nombres i les diferents
formes de representació
Relació entre les diferents maneres d’ex
pressar un nombre racional (fracció, decimal,
percentatge) i utilització en la resolució de
problemes.
Utilització de raons i proporcions per a
representar relacions entre quantitats.
Identificació de situacions de proporci
onalitat directa i inversa en la resolució de
problemes.
Identificació de situacions de proporciona
litat directa i inversa a través d’un enunciat,
d’una taula, d’una gràfica, d’una fórmula que
expressin una relació entre magnituds.
Comprendre el significat de les operacions
Utilització de les relacions inverses entre
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elevar al quadrat i extraure l’arrel quadrada per
a simplificar càlculs i resoldre problemes.
Significat i efecte de les operacions amb
fraccions: la fracció com a divisió, la fracció
com a operador i la fracció com a raó. Aplicació
a la resolució de problemes.
Significat i efecte del càlcul amb percen
tatges: augments i disminucions percentuals.
Aplicació a la resolució de problemes.
Calcular amb fluïdesa i fer estimacions
raonables
Utilització de les proporcions per a resoldre
problemes d’escales, figures semblants i raons
equivalents.
Selecció del tipus de nombre més adequat
per a cada situació: fracció, decimal i percen
tatge. Argumentació de la selecció.
Selecció i ús de l’eina més adequada per a
calcular (càlcul mental, estimació, calculadora
i ordinador, paper i llapis). Argumentació de
la selecció.
Desenvolupament d’estratègies de càlcul
mental i d’estimació de resultats de càlculs,
i comparació amb els resultats obtinguts a
través dels càlculs precisos.
Utilització de models matemàtics per a la
resolució de problemes recreatius i per a la
determinació d’estratègies de resolució de
jocs d’estratègia de tipus numèric.
Canvi i relacions
Comprendre patrons, relacions i funcions
Comparació entre diferents formes de re
presentació d’una mateixa relació.
Identificació de funcions, lineals o no lineals,
i anàlisi de les seves propietats, a partir de
descripcions verbals, taules i gràfiques, en
diferents contextos.
Utilització de les TIC, com a eina de suport,
en la generació de taules i gràfiques i en l’anàlisi
de les seves relacions.
Representar i analitzar situacions i es
tructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics
Exploració de relacions entre expressions
verbals, taules i gràfiques, en situacions de
proporcionalitat directa i inversa.
Utilització de l’àlgebra simbòlica en la repre
sentació de situacions i la resolució problemes
particularment els que presenten relacions de
proporcionalitat directa i inversa.
Identificació i utilització de formes equivalents
d’expressions algebraiques senzilles i resolució
d’equacions lineals.
Identificació de variables en situacions on les
variables no estan, necessàriament, aïllades.
Utilitzar models matemàtics per a representar
i comprendre relacions quantitatives
Modelització i resolució de problemes uti
litzant representacions diverses, com expres
sions verbals, taules, gràfiques (i expressions
algebraiques molt simples).
Analitzar el canvi en contextos diversos
Identificació i descripció de situacions amb
taxes de canvi constant o variable, i compa
ració entre elles.
Interpretació local i global d’una gràfica.
Espai i forma
Analitzar les característiques i propietats de
figures geomètriques de dues i tres dimensions
i desenvolupar raonaments sobre relacions
geomètriques
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Classificació d’objectes de dues i tres
dimensions utilitzant les propietats que els
defineixen.
Relació entre angles, longituds i àrees de
figures semblants de dues dimensions.
Creació i us d’arguments inductius i deduc
tius respecte la congruència, la semblança i la
relació pitagòrica en diferents contextos.
Localitzar i descriure relacions espacials
mitjançant coordenades geomètriques i altres
sistemes de representació
Representació de figures geomètriques en
un sistema de coordenades per ajudar a la
descripció de relacions espacials.
Aplicar transformacions i utilitzar la simetria
per analitzar situacions matemàtiques
Descripció de grandària, posició i orientació
de figures a partir de mosaics i elements de
l’entorn real.
Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores
en la resolució de problemes relatius a l’ob
tenció de mesures.
Utilitzar la visualització, el raonament ma
temàtic i la modelització geomètrica per a
resoldre problemes
Representació plana d’objectes tridimen
sionals en la resolució de problemes d’àrees
i volums.
Ús d’eines visuals en la representació i reso
lució de problemes de la vida quotidiana.
Construcció, composició i descomposició
d’objectes de dues i tres dimensions. Ús de
croquis amb paper i llapis, models geomètrics
i programes informàtics dinàmics.
Ús de models geomètrics per representar
i explicar relacions numèriques i relacions
algebraiques.
Utilització de models geomètrics per a la
resolució de problemes recreatius i per a la
determinació d’estratègies de resolució de
jocs d’estratègia de tipus geomètric.
Mesura
Comprendre els atributs mesurables dels
objectes, i les unitats, sistemes i processos
de mesura.
Relació entre longituds i àrees, i entre àrees
i volums de figures.
Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada
situació de mesura.
Relació entre unitats i conversió entre
unitats d’un mateix sistema en la resolució
de problemes.
Aplicar tècniques, instruments i fórmules
apropiats per a obtenir mesures i fer estima
cions raonables
Desenvolupament d’estratègies per a de
terminar superfícies i volums de cossos de
l’espai (prismes, cilindres, piràmides, cons i
esferes).
Estadística i atzar
Formular preguntes abordables amb dades
i recollir, organitzar i presentar dades rellevants
per respondre-les
Formulació de preguntes, disseny d’estudis
i recollida de dades sobre una característica
compartida per dues poblacions, o sobre
diferents característiques d’una mateixa
població.
Organització de dades en taules. Fre
qüències absolutes i relatives, ordinàries i
acumulades.

Selecció, creació i utilització de gràfiques
adients: diagrames de barres, de línies i de
sectors.
Ús del full de càlcul i de les TIC en general per
la organització de les dades, realització de càl
culs i generació dels gràfics més adequats.
Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics
apropiats per analitzar dades
Utilització de les mesures de centralització:
mitjana, mediana i moda i anàlisi del que
representa cadascuna.
Anàlisi de dispersió: valor màxim, mínim
i rang.
Utilització conjunta de la mitjana, mediana,
moda i rang per a realitzar comparacions i
valoracions.
Desenvolupar i avaluar inferències i predic
cions basades en dades
Elaboració justificada de conclusions i pre
diccions basades en dades, i disseny d’estudis
per investigar-les més a fons.
Comprendre i aplicar conceptes bàsics de
probabilitat
Utilització de la proporcionalitat per assig
nar probabilitats a resultats d’experiments
aleatoris o simulacions i sotmetre a prova les
prediccions.
Utilització del vocabulari adequat per a
descriure i quantificar situacions relacionades
amb l’atzar.
Utilització de les TIC com a suport dels
càlculs i simulacions.
Connexions amb altres matèries
Ciències de la naturalesa
Calor i temperatura. Nombres positius i
negatius. Canvis d’unitat
Relació entre pressió, temperatura i altura
Escales (terratrèmols, vents, etc.)
Òptica (angles / reflexió)
Ciències socials
El temps històric: representació gràfica de
seqüències temporals
Lectura, interpretació i construcció de taules
estadístiques i de gràfics de línies, de barres,
de sectors i pictogrames
Piràmides de població
Fonts estadístiques
Educació física
Control de la freqüència cardíaca i mesura
del grau d’esforç
Educació visual i plàstica
Construcció de formes tridimensionals
Realització d’apunts i esbossos
Tecnologia
Anàlisi d’etiquetes alimentàries
Llei d’Ohm
Tipologia d’envasos: formes
Contextos històrics
Com en el cas de les connexions, es presen
ta una llista no exhaustiva i per tant ampliable,
de possibles aproximacions històriques relaci
onada amb els continguts del curs:
Origen i utilització de les fraccions a l’anti
guitat (Egipte, Índia, Grècia)
Les proporcions i la seva utilització (Xina,
Índia i Grècia)
El teorema de Pitàgores (Babilònia, Xina,
Grècia)
Mesures del meridià terrestre: d’Eratòstenes
(Alexandria) al naixement del metre
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Els jocs d’atzar en diferents cultures.
Criteris d’avaluació
Resoldre problemes de la vida quotidiana
en els que calgui el plantejament de relacions
de proporcionalitat numèrica i geomètrica, i
en els que sigui necessària la realització d’un
estudi estadístic.
Expressar verbalment, raonaments, relacions
quantitatives i informacions que incorporin
elements matemàtics, adequats al seu nivell,
valorant la utilitat i simplicitat del llenguatge
matemàtic i la seva evolució al llarg de la
història.
Analitzar i avaluar les estratègies i el pen
sament matemàtic dels altres, a través del
treball per parelles o en grup o bé la posada
en comú amb tota la classe.
Expressar per escrit raonaments, conjectu
res, relacions quantitatives observades i infor
macions que incorporin elements matemàtics,
simbòlics o gràfics i contrastar-los amb els
dels companys.
Reconèixer situacions en contextos no
matemàtics o en d’altres matèries en les que
es pugui desenvolupar les diferents fases
d’un estudi estadístic: formular la pregunta,
recollir informació, organitzar-la en taules
i gràfics, trobar valors rellevants i extreure
conclusions.
Identificar relacions de proporcionalitat nu
mèrica i geomètrica i utilitzar-les per resoldre
problemes en situacions de vida quotidiana.
Interpretar relacions funcionals senzilles
donades en forma de taula, gràfic, a través
d’una expressió algebraica o mitjançant un
enunciat, obtenir valors a partir d’elles extreure
conclusions entorn el fenomen estudiat.
Identificar figures geomètriques en contextos
no matemàtics, utilitzar les seves propietats per
classificar-les i aplicar el coneixement geomètric
adquirit per interpretar i descriure el món físic
fent ús de la terminologia adequada.
Estimar i calcular longituds, àrees i volums
d’espais i objectes amb una precisió adequa
da a la situació plantejada i comprendre els
processos de mesura, expressant el resultat
de l’estimació o el càlcul en la unitat de
mesura més adient.
Formular les preguntes adequades per
conèixer les característiques d’una població
i recollir, organitzar i presentar dades relle
vants per respondre-les utilitzant els mètodes
estadístics apropiats i les eines informàtiques
adequades.
Tercer curs
Processos que es desenvolupen durant el
curs a través dels diferents continguts
Resolució de problemes (identificació, distin
ció, simulació, desenvolupament d’estratègies,
elaboració de conclusions)
Raonament i prova (ús/utilització, anàlisi,
comparació, selecció, efecte, decisió, for
mulació de conjectures, resolució, càlcul,
aproximació històrica)
Comunicació i representació (argumentació,
expressió, construcció, representació, genera
ció, utilització del vocabulari)
Connexions (relació, transformació, interpre
tació, determinació, exploració)
Numeració i càlcul
Comprendre els nombres i les diferents
formes de representació
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Nombres racionals. Relació i transformació
entre fracció i decimal, aproximació per excés
i per defecte, representació sobre la recta.
Utilització de nombres grans i nombres
molt petits en la resolució de problemes en
diferents contextos.
Expressió de nombres grans i nombres molt
petits: llenguatge verbal, representació gràfica
i notació científica.
Comprendre el significat de les operaci
ons
Efecte produït per la multiplicació, la divisió i
el càlcul amb potències d’exponent enters en
l’ordre de magnitud de les quantitats.
Propietats de les operacions amb potències
d’exponent enter i relació amb el càlcul en
la resolució d’equacions i en la resolució de
problemes.
Calcular amb fluïdesa i fer estimacions
raonables
Ús de la notació científica per a grans
nombres i nombres molt petits.
Ús de les TIC per a calcular amb nombres
racionals (decimals i fraccions) grans nombres
i nombres molt petits.
Selecció i ús de l’eina més adequada per
a calcular amb nombres racionals (decimals i
fraccions), grans nombres i nombres molt petits
(càlcul mental, estimació, recursos TIC, paper
i llapis). Argumentació de la selecció.
Desenvolupament d’estratègies de càlcul
mental i d’estimació de càlculs amb nom
bres racionals (decimals i fraccions), grans
nombres i nombres molt petits i comparació
amb els resultats obtinguts a través de càlculs
exactes.
Canvi i relacions
Comprendre patrons, relacions i funcions
Anàlisi de funcions d’una variable: domini
de definició, creixement/decreixement i punts
de tall amb els eixos, incloent-hi les funcions
lineals i de proporcionalitat inversa.
Utilització de les TIC en la generació de
gràfics i en l’expressió simbòlica de les fun
cions.
Construcció d’una gràfica d’una expressió
simbòlica, a partir d’una gràfica més simple.
Representar i analitzar situacions i es
tructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics
Relació entre expressions simbòliques i
gràfiques lineals, posant especial atenció
en el significat de l’ordenada a l’origen i del
pendent.
Resolució d’equacions de 1r i 2n grau i
sistemes d’equacions lineals amb fluïdesa.
Interpretació gràfica.
Utilització de les TIC com a suport en la
resolució d’equacions i sistemes d’equacions
i anàlisi del significat i la raonabilitat dels
resultats.
Pràctica del càlcul mental en la resolució
d’equacions, en la manipulació d’expressions
algebraiques i en l’acceptació dels resultats
obtinguts amb mitjans tecnològics.
Utilització de l’àlgebra simbòlica en la re
presentació de situacions i en la resolució de
problemes, particularment els que presenten
relacions lineals.
Utilitzar models matemàtics per a representar
i comprendre relacions quantitatives

Identificació de relacions quantitatives en
una situació i determinació del tipus de funció
que la modelitza, amb especial referència a les
funcions lineals.
Ús d’expressions simbòliques, particular
ment lineals, per a representar relacions que
provenen de diferents contextos.
Elaboració de conclusions raonables d’una
situació, un cop modelitzada, particularment
en situacions lineals.
Analitzar el canvi en contextos diversos
Utilització de gràfiques o taules de valors per
analitzar la naturalesa dels canvis quantitatius
en relacions lineals.
Utilització de models lineals per estudiar situ
acions que provenen de contextos diversos.
Espai i forma
Analitzar les característiques i propietats de
figures geomètriques de dues i tres dimensions
i desenvolupar raonaments sobre relacions
geomètriques
Relació entre perímetres, àrees i volums de
figures semblants de tres dimensions.
Ús de la proporcionalitat geomètrica i de
la semblança.
Localitzar i descriure relacions espacials
mitjançant coordenades geomètriques i altres
sistemes de representació
Ús de coordenades cartesianes per analitzar
situacions geomètriques.
Aplicar transformacions i utilitzar la simetria
per analitzar situacions matemàtiques
Relació entre semblança, ampliacions i
reduccions. Factor d’escala.
Exploració de les característiques de refle
xions, girs i translacions mitjançant objectes
físics, dibuixos, miralls, programes de geo
metria dinàmica.
Ús de les transformacions geomètriques per
establir propietats de figures geomètriques.
Utilitzar la visualització, el raonament ma
temàtic i la modelització geomètrica per a
resoldre problemes
Utilització de conceptes i propietats ge
omètrics per a resoldre problemes d’altres
disciplines, com per exemple el dibuix i les
ciències de la naturalesa.
Mesura
Comprendre els atributs mesurables dels
objectes, i les unitats, sistemes i processos
de mesura
Presa de decisió sobre unitats i escales
apropiats en la resolució de problemes que
impliquin mesures.
Utilització del nombres decimals per expres
sar una mesura i relació entre el nombre de
decimals i el grau de precisió de la mesura.
Utilització de la proporcionalitat geomètrica i
la semblança per obtenir mesures indirectes.
Aplicar tècniques, instruments i fórmules
apropiats per a obtenir mesures i fer estima
cions raonables
Utilització d’instruments per a mesurar
angles i longituds a la realitat i aplicació a la
resolució de problemes per obtenir mesures
indirectes, fent estimacions prèvies de les
mateixes.
Estadística i atzar
Formular preguntes abordables amb dades
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i recollir, organitzar i presentar dades rellevants
per respondre-les
Utilització de mostres en els estudis esta
dístics: necessitat, conveniència i represen
tativitat.
Distinció entre variables discretes i con
tínues.
Agrupació en classes o intervals. Histogra
mes i polígons de freqüències.
Identificació del gràfic més adequat d’acord
amb les dades que cal presentar.
Ús del full de càlcul i de les TIC en general per
a la organització de dades, realització de càlculs
i generació dels gràfics més adequats.
Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics
apropiats per analitzar dades
Càlcul i interpretació de la mitjana, moda,
quartils i mediana.
Anàlisi de la dispersió: rang i desviació
típica.
Interpretació conjunta de la mitjana i la
desviació típica per a realitzar comparacions
i valoracions.
Anàlisi crítica de taules i gràfiques estadís
tiques en els mitjans de comunicació; inter
pretació de la informació i detecció d’errors
i fal·làcies.
Desenvolupar i avaluar inferències i predic
cions basades en dades
Utilització d’observacions relatives a les dife
rències entre dues mostres per a la formulació
de conjectures sobre les poblacions d’on han
estat extretes.
Formulació de conjectures sobre possibles rela
cions entre dues característiques d’una mostra.
Comprendre i aplicar conceptes bàsics de
probabilitat
Interpretació d’experiments aleatoris. Suc
cessos i espai mostral.
Utilització del vocabulari adequat per a
descriure i quantificar situacions relacionades
amb l’atzar.
Càlcul de probabilitats de successos com
postos, en casos senzills, utilitzant taules de
contingència i diagrames d’arbre.
Utilització de les TIC com a suport dels
càlculs i simulacions.
Connexions amb altres matèries
Ciències de la naturalesa
L’àtom i les reaccions químiques (nombres
grans i molt petits; expressió de nombres en
forma de potència; equacions lineals pel càlcul
de masses en les reaccions químiques)
Nutrició i càlcul de dietes (%, operacions
combinades, canvis d’unitats, gràfics)
Ciències socials
Elements bàsics d’economia. Identificació
dels components econòmics.
Tant per cent, tant per mil, tant per u.
Impostos directes i indirectes. IVA, IRPF, IPC
Activitats econòmiques: condicionaments
físics i humans
Educació visual i plàstica
Experimentació i utilització de recursos in
formàtics i noves tecnologies per a la recerca
i creació d’imatges.
Educació física
Control de la freqüència cardíaca. Conei
xement de la freqüència cardíaca màxima, de
repòs i càlcul de la zona d’activitats.
Alimentació i activitat física
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Música
Lectura i escriptura de notació musical al
servei de l’audició, la interpretació, la creació
i la comprensió de la música
Tecnologia
El cost dels serveis bàsics
Disseny d’un habitatge
Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua dels
habitatges
Procés industrial: producció i comercia
lització
Contextos històrics
Com en el cas de les connexions, es presen
ta una llista no exhaustiva, i per tant ampliable,
de possibles aproximacions històriques relaci
onada amb els continguts del curs:
Els orígens de l’àlgebra simbòlica (Món àrab,
Renaixement)
Relació entre geometria i àlgebra i introduc
ció de les coordenades cartesianes
La resolució geomètrica d’equacions (Grècia,
Índia, Món àrab)
L’ús de la geometria per a mesurar la dis
tància Terra - Sol i Terra - Lluna (Grècia)
El naixement de la teoria de probabilitats
Criteris d’avaluació
Resoldre problemes de la vida quotidiana,
d’altres matèries i de les pròpies matemàtiques
utilitzant símbols i mètodes algebraics, i avaluar
altres mètodes de resolució possibles com per
exemple l’assaig-error o bé el càlcul numèric
amb mitjans tecnològics.
Expressar verbalment amb precisió, raona
ments, relacions quantitatives i informacions
que incorporin elements matemàtics, valorant
la utilitat i simplicitat del llenguatge matemàtic
i la seva evolució al llarg de la història.
Analitzar i avaluar les estratègies i el pen
sament matemàtic dels altres, a través del
treball per parelles o en grup o bé la posada
en comú amb tota la classe.
Expressar per escrit amb precisió raona
ments, conjectures, relacions quantitatives
observades i informacions que incorporin
elements matemàtics, simbòlics o gràfics i
contrastar-los amb els dels companys.
Reconèixer models lineals o models de
proporcionalitat geomètrica en contextos no
matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar
les seves característiques i propietats per a
resoldre situacions que apareixen en treballs
per projectes realitzats des de la pròpia àrea
o de manera interdisciplinària.
Utilitzar els nombres racionals, nombres molt
grans i molt petits, les seves operacions i les
seves propietats per a recollir, transformar i
intercanviar informació i resoldre problemes
relacionats amb la vida diària.
Utilitzar models lineals per estudiar diferents
situacions reals expressades mitjançant un
enunciat, una taula, una gràfica o una expressió
algebraica.
Reconèixer les transformacions que per
meten passar d’una figura geomètrica a una
altra mitjançant els moviments del pla i utilitzar
aquests moviments per a crear les pròpies
composicions i analitzar, des d’un punt de vista
geomètric, dissenys quotidians, obres d’art i
configuracions presents a la natura.
Utilitzar la proporcionalitat geomètrica i la
semblança per obtenir mesures indirectes en
la resolució de problemes de la vida quotidiana
com per exemple en l’art i l’arquitectura.

Elaborar i interpretar informacions estadís
tiques tenint en compte l’adequació de les
taules i gràfiques utilitzades i analitzar si els
paràmetres són més o menys significatius.
Fer prediccions sobre les possibilitats d’un
esdeveniment a partir d’una informació empí
rica prèvia o bé com a resultat del recompte
de possibilitats, en casos senzills.
Quart curs
Processos que es desenvolupen durant el
curs a través dels diferents continguts
Resolució de problemes (identificació,
distinció, simulació, caracterització, des
envolupament d’estratègies, elaboració de
conclusions)
Raonament i prova (ús, anàlisi, comprensió,
comparació, selecció organització, aproxima
ció numèrica, resolució, càlcul, aproximació
històrica)
Comunicació i representació (argumentació,
expressió, construcció, representació, genera
ció, utilització del vocabulari)
Connexions (contextualització, relació, inter
pretació, determinació)
Numeració i càlcul
Comprendre els nombres i les diferents
formes de representació
Els nombres racionals i els irracionals
com ampliació dels conjunts numèrics en la
determinació de la mesura, en el resultat de
les operacions, en la resolució d’equacions i
en la resolució de problemes. Aproximacions
numèriques per excés i per defecte.
Representació gràfica dels nombres racio
nals i irracionals damunt la recta.
Relació entre els nombres irracionals i les
potències d’exponent fraccionari.
Comprendre el significat de les operaci
ons
Relació entre el càlcul amb potències d’ex
ponent fraccionari i el càlcul amb radicals en
la resolució d’equacions i en la resolució de
problemes.
Calcular amb fluïdesa i fer estimacions
raonables
Ús de les TIC en el càlcul amb nombres
racionals i irracionals.
Selecció i ús de l’eina més adequada per
a calcular amb nombres racionals i irracio
nals (càlcul mental, estimació, calculadora i
ordenador, paper i llapis). Argumentació de
la selecció.
Desenvolupament d’estratègies de càlcul
mental i d’estimació de càlculs amb nom
bres racionals i irracionals i comparació amb
els resultats obtinguts a través de càlculs
exactes.
Canvi i relacions
Comprendre patrons, relacions i funcions
Anàlisi de funcions d’una variable: funció
quadràtica i exponencial.
Comprensió de relacions funcionals, selecció
i utilització de diverses formes de representació
i pas de les unes a les altres.
Utilització de les TIC en la generació de
gràfics i d’expressions simbòliques de les
funcions.
Representar i analitzar situacions i es
tructures matemàtiques utilitzant símbols
algebraics
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Comprensió del significat de formes equi
valents d’inequacions i relacions.
Resolució d’inequacions amb fluïdesa.
Interpretació gràfica.
Ús de l’àlgebra per a la representació i
expressió de relacions matemàtiques.
Utilització de les TIC com a suport en la
resolució d’equacions i sistemes d’equacions
i anàlisi del significat i la raonabilitat dels
resultats.
Pràctica del càlcul mental en la resolució
d’equacions, en la manipulació d’expressions
algebraiques i en l’acceptació dels resultats
obtinguts amb mitjans tecnològics.
Utilitzar models matemàtics per a representar
i comprendre relacions quantitatives
Identificació de relacions quantitatives en
una situació, i determinació del tipus de funció
que la modelitza.
Ús d’expressions simbòliques per a la
representació de relacions que provenen de
diferents contextos.
Elaboració de conclusions raonables d’una
situació, un cop modelitzada.
Interpretació i construcció de gràfiques de
funcions.
Analitzar el canvi en contextos diversos
Aproximació numèrica i interpretació de
taxes de canvi a partir de dades expressades
en forma verbal, numèrica i gràfica.
Espai i forma
Analitzar les característiques i propietats de
figures geomètriques de dues i tres dimensions
i desenvolupar raonaments sobre relacions
geomètriques
Ús de les relacions trigonomètriques per
determinar longituds i mesures d’angles.
Resolució de problemes utilitzant la trigo
nometria del triangle.
Ús del raonament geomètric deductiu per
establir o refutar conjectures en la resolució
de problemes.
Ús de programes de geometria dinàmica
com a suport del raonament geomètric.
Localitzar i descriure relacions espacials
mitjançant coordenades geomètriques i altres
sistemes de representació
Ús de coordenades cartesianes o altres
sistemes, com el de navegació, per analitzar
situacions on apareguin relacions trigonomè
triques.
Utilitzar la visualització, el raonament ma
temàtic i la modelització geomètrica per a
resoldre problemes
Ús de models geomètrics per facilitar la
comprensió de conceptes i propietats numè
rics i algèbrics.
Utilització d’idees geomètriques per resoldre
problemes en contextos d’altres disciplines
com l’art, l’arquitectura i la navegació.
Mesura
Comprendre els atributs mesurables dels
objectes, i les unitats, sistemes i processos
de mesura
Aproximacions racionals per excés i
per defecte d’un nombre irracional i rela
ció entre el nombre de decimals i el grau
d’aproximació.
Utilització de la trigonometria i la semblança
per obtenir mesures indirectes.

Full de disposicions i actes administratius

Aplicar tècniques, instruments i fórmules
apropiats per a obtenir mesures i fer estima
cions raonables
Anàlisi de la precisió, l’exactitud i l’error en
situacions de mesura.
Estadística i atzar
Formular preguntes abordables amb dades
i recollir, organitzar i presentar dades rellevants
per respondre-les
Caracterització dels estudis estadístics ben
dissenyats, tria de mostres i aleatorietat a les
respostes i als experiments.
Distinció entre dades quantitatives i qualitati
ves, dades unidimensionals i bidimensionals.
Utilització d’histogrames, diagrames de
caixa i núvols de punts.
Ús del full de càlcul i dels recursos TIC
adients, per a l’organització de les dades,
realització de càlculs i generació dels gràfics
més adequats.
Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics
apropiats per analitzar dades
Utilització de les mesures de centralització
i dispersió per a realitzar comparacions entre
diferents poblacions i característiques.
Representació del núvol de punts, descripció
de la seva forma, i càlcul i interpretació del
coeficient de correlació amb mitjans tècnics.
Aplicacions de l’Estadística a altres ciències
(Galton i Pearson, s. XIX)
Desenvolupar i avaluar inferències i predic
cions basades en dades
Comparació entre diversos tipus d’estudis
estadístics, i determinació del tipus d’inferènci
es que se’n poden derivar de cadascun.
Formulació de conjectures sobre les pos
sibles relacions entre dues característiques
d’una mostra, a partir del núvol de punts i de
les rectes de regressió aproximades.
Comprendre i aplicar conceptes bàsics de
probabilitat
Interpretació de la probabilitat condicionada
i dels successos independents.
Utilització del vocabulari adequat per a
descriure i quantificar situacions relacionades
amb l’atzar.
Càlcul de probabilitats de successos
compostos utilitzant taules de contingència i
diagrames d’arbre.
Utilització dels recursos TIC com a suport
dels càlculs i simulacions.
Connexions amb altres matèries
Ciències de la naturalesa
Càlculs estequiomètrics en química
Forces i moviments (funcions lineals, qua
dràtiques i de proporcionalitat inversa)
Els terratrèmols. Escales de mesura
Edat de les roques. Mètodes de datació
Lleis de l’herència (aspectes de combinatòria
i probabilitat; les lleis de Mendel i els primers
estudis de genètica)
Ciències socials
Elements bàsics d’economia. Producció,
productivitat, inflació
Estudis estadístics relacionats amb l’eco
nomia
Educació física
Coneixement de les normes bàsiques de
seguretat i prevenció de riscos durant la rea
lització d’activitat física

Sistemes de puntuació
Educació visual i plàstica
Tècniques d’expressió graficoplàstica: des
cripció objectiva de les formes.
Representacions bidimensionals d’obres
arquitectòniques
Música
Identificació i anàlisi auditiva d’elements en
obres i pràctiques musicals diverses
Tecnologia
Documents mercantils bàsics. Càlcul del
preu d’un producte
Resolució de problemes tecnològics
Contextos històrics
Com en el cas de les connexions, es presen
ta una llista no exhaustiva i per tant ampliable,
de possibles aproximacions històriques relaci
onada amb els continguts del curs:
Mètodes per a calcular aproximacions d’ar
rels quadrades (Babilònia, Índia).
El triangle aritmètic de Pascal i els seus
orígens (Xina, Índia i Europa).
El naixement i primer desenvolupament de
la trigonometria.
La introducció de l’infinit.
Criteris d’avaluació
Resoldre problemes de la vida quotidiana,
d’altres matèries i de les pròpies matemàtiques
utilitzant símbols i mètodes algebraics, en
particular aquells en els que calgui plantejar i
resoldre equacions de 1r i 2n grau, i avaluar
altres mètodes de resolució possibles com per
exemple l’assaig error o bé el càlcul numèric
amb mitjans tecnològics.
Planificar i utilitzar processos de raonament i
estratègies de resolució de problemes, tals com
la realització de conjectures, la justificació de
les mateixes i la generalització, i contrastar-ho
amb diverses formes de raonament al llarg de
la història de les matemàtiques.
Expressar verbalment amb precisió, raona
ments, relacions quantitatives, i informacions
que incorporin elements matemàtics, valorant
la utilitat i simplicitat del llenguatge matemàtic
i la seva evolució al llarg de la història.
Analitzar i avaluar les estratègies i el pen
sament matemàtic dels altres, a través del
treball per parelles o en grup o bé la posada
en comú amb tota la classe.
Expressar per escrit amb precisió raona
ments, conjectures, relacions quantitatives
observades i informacions que incorporin
elements matemàtics, simbòlics o gràfics i
contrastar-los amb els dels companys.
Reconèixer models funcionals diversos i
models geomètrics en contextos no matemà
tics o en d’altres matèries i utilitzar les seves
característiques i propietats per a resoldre situ
acions que apareixen en treballs per projectes
realitzats des de la pròpia àrea o de manera
interdisciplinària.
Utilitzar diferents tipus de nombres i opera
cions, juntament amb les seves propietats, per
transformar i intercanviar informació i resoldre
problemes relacionats amb la vida diària i amb
les altres matèries.
Identificar relacions quantitatives en una
situació i determinar el tipus de funció que
pot representar-les i aproximar i interpretar
taxes de variació a partir d’una gràfica, de
dades numèriques o mitjançant l’estudi dels
coeficients de l’expressió algebraica.
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Utilitzar models geomètrics per facilitar la
comprensió de conceptes i propietats d’altres
blocs de les matemàtiques (per exemple,
numèrics i algèbrics) i per a la resolució de
problemes en contextos d’altres disciplines
com l’art i l’arquitectura.
Utilitzar la trigonometria per obtenir mesu
res indirectes en la resolució de problemes
d’àmbits diversos (per exemple, l’agrimensura
i la navegació), i relacionar-ho amb els mitjans
tecnològics que actualment s’utilitzen per a fer
mesures indirectes (GPS, làser).
Elaborar i interpretar taules i gràfics esta
dístics, així com els paràmetres estadístics
més usuals, en distribucions unidimensionals
i bidimensionals, i valorar qualitativament la
representativitat de les mostres utilitzades.
Aplicar els conceptes i tècniques del càl
cul de probabilitats per a resoldre diferents
situacions i problemes de context natural,
social i cultural.
Música
La música és un element amb un valor
inqüestionable en la vida de les persones.
El desenvolupament tecnològic ha provocat
enormes canvis quantitatius i qualitatius pel
que fa a la creació, interpretació i difusió de la
música. Per a poder gestionar aquesta massiva
presència del so i la música en el nostre entorn
social, cal poder reflexionar, de manera crítica,
sobre la realitat sonora del nostre món.
La música a l’Educació secundària obliga
tòria ha de procurar el desenvolupament dels
recursos intel·lectuals, afectius i socials de
l’alumnat a través de tres grans àmbits fona
mentals: l’escolta significativa, la interpretació
vocal i instrumental i la creació musical. Aquests
àmbits, que constitueixen un aprofundiment
del treball iniciat a l’educació primària, es
complementen amb un coneixement reflexiu
de la música i el seu context i determinen els
apartats en què s’organitzen els continguts
curriculars.
Els objectius de la matèria es fonamenten en
la concepció de la música com una pràctica i
com un objecte de coneixement. La compren
sió, la reflexió i la valoració de la música s’han
d’imbricar i complementar amb les dimensions
creatives, expressives i comunicatives de la
pràctica musical, de manera que s’enriqueixin
mútuament per afavorir l’aprenentatge.
La pràctica musical individual permet des
envolupar la sensibilitat personal i estètica,
exercir la creativitat, enriquir la pròpia expressió
i canalitzar emocions i sentiments. La pràctica
musical en grup permet involucrar-se en pro
jectes comuns, desenvolupar habilitats socials
i de relació personal, assumir responsabilitats
i potenciar actituds de participació i respecte.
L’estudi de la música contribueix a estructurar
el pensament, a conèixer, explicar i compren
dre el món, i possibilita la reflexió crítica i el
raonament fonamentat.
Els continguts del currículum de música
parteixen d’una visió universal del fet musical,
entenent que el coneixement i la valoració de
la música catalana i de la música culta occi
dental són el punt de partida per a possibilitar
la comprensió de la pluralitat musical actual i
de les tradicions i cultures musicals del món.
La música és un mitjà per conformar la nostra
identitat personal i col·lectiva, alhora que un
punt de connexió entre cultures que permet
el coneixement i l’enriquiment mutu.
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El desenvolupament de les competències
musicals requereix un treball constant, rigo
rós i acurat, i una reflexió permanent sobre
el propi aprenentatge i sobre la manera com
es desenvolupen les tasques i les activitats
musicals. Per això es planteja una continuïtat
clara de l’aprenentatge musical de l’educació
primària.
Competències pròpies de la matèria
Els continguts de la matèria de música
desenvolupen directament les competències
comunicatives i, en especial, la competència ar
tística i cultural. Fomenten la capacitat d’apre
ciar, comprendre i valorar críticament diferents
manifestacions culturals i musicals, per mitjà de
les experiències perceptives, expressives i del
coneixement de músiques de diferents cultures,
èpoques i estils. Potencien, així, actituds ober
tes i respectuoses i ofereixen elements per a
l’elaboració de judicis fonamentats respecte a
les distintes manifestacions musicals, establint
connexions amb d’altres llenguatges artístics i
amb els contextos social i històric als que se
circumscriu cada obra.
L’orientació de la matèria, en la qual l’expres
sió juga un paper important, permet adquirir
habilitats per expressar idees, experiències o
sentiments de forma creativa, especialment
presents en continguts relacionats amb la
interpretació, la improvisació i la composició,
tant individual com col·lectiva, que a la vegada
estimulen la imaginació i la creativitat.
Aportació de la matèria a l’adquisició de les
competències bàsiques
La música col·labora en el desenvolupament
de la competència d’autonomia i iniciativa
personal, per mitjà del treball col·laboratiu i
l’habilitat per planificar i gestionar projectes.
La interpretació i la composició són dos clars
exemples d’activitats que requereixen d’una
planificació prèvia i de la presa de decisions per
obtenir els resultats desitjats. En les activitats
relacionades especialment amb la interpretació
musical, es desenvolupen capacitats i habili
tats com la perseverança, la responsabilitat,
l’autocrítica i l’autoestima.
La música contribueix també a la compe
tència social i ciutadana. La participació en
activitats musicals de distinta índole, especi
alment les relacionades amb la interpretació
i creació col·lectiva que requereixen d’un
treball cooperatiu, col·labora en l’adquisició
d’habilitats per relacionar-se amb els altres.
La participació en experiències musicals
col·lectives permet expressar idees pròpies,
valorar les dels altres i coordinar les pròpies
accions amb les dels altres integrants del grup
responsabilitzant-se en la consecució d’un
resultat. El contacte amb una àmplia varietat
de músiques, tant del passat com del present,
afavoreix la comprensió de les aportacions de
les diferents cultures i la valoració dels altres i
dels trets de la societat en què es viu.
La música també contribueix de manera
directa al desenvolupament del tractament de
la informació i competència digital. L’ús dels
recursos tecnològics en el camp de la música
possibilita el coneixement i domini bàsic del
maquinari i el programari musical, els distints
formats de so i d’audiovisual o les tècniques
de tractament i gravació del so relacionats,
entre altres, amb la producció de missatges
musicals, audiovisuals i multimèdia. Així mateix,
afavoreix el seu aprofitament com a eina per

als processos d’autoaprenentatge i la seva
possible integració en les activitats d’oci.
A més, l’obtenció d’informació musical
requereix de destreses relacionades amb
el tractament de la informació encara que
des d’aquesta matèria, mereix especial
consideració l’ús de productes musicals i
la seva relació amb la distribució i els drets
d’autor.
La música també contribueix al desenvo
lupament de la competència per aprendre a
aprendre, potenciant capacitats i destreses fo
namentals per al aprenentatge guiat i autònom
com l’atenció, la concentració i la memòria,
al temps que desenvolupa el sentit de l’ordre
i de l’anàlisi. D’una banda, l’audició musical
necessita una escolta reiterada per arribar a
conèixer una obra, reconèixer-la, identificar
els seus elements i “apropiar-se” d’ella. D’una
altra, totes aquelles activitats d’interpretació
musical i d’entreteniment auditiu requereixen
la presa de consciència sobre les pròpies pos
sibilitats, la utilització de distintes estratègies
d’aprenentatge, la gestió i control eficaç dels
propis processos.
En relació amb la competència en comuni
cació lingüística, la música contribueix, com
altres matèries, a enriquir els intercanvis co
municatius i a l’adquisició i ús d’un vocabulari
musical bàsic. També col·labora a la integració
del llenguatge musical i del llenguatge verbal,
i a la valoració de l’enriquiment d’aquesta
interacció.
Des del punt de vista de la competència en
el coneixement i la interacció amb el món, la
música realitza la seva aportació a la millora
de la qualitat del medi ambient, identificant i
reflexionant sobre l’excés de soroll, la contami
nació sonora i l’ús indiscriminat de la música,
amb la finalitat de generar hàbits saludables.
A més, els continguts relacionats amb l’ús
correcte de la veu i de l’aparell respiratori,
no tan sol per aconseguir resultats musicals
òptims, sinó també per prevenir problemes
de salut, incideixen en el desenvolupament
d’aquesta competència.
Estructura dels continguts
Els continguts de la matèria de cada curs
s’organitzen en tres apartats: Escoltar i com
prendre; Interpretar i crear, i Dimensió social
i cultural.
En el primer curs els continguts potencien
l’escolta i la interpretació musical; en el tercer
curs els continguts se centren en la comprensió
i la valoració, sense deixar de banda la pràctica
musical (creació, interpretació, enregistrament,
difusió), tenint sempre en compte la dimensió
social de la música. I en el quart curs, de ca
ràcter optatiu, s’aprofundeix en tots aquests
aspectes, tot posant un èmfasi especial en la
dimensió cultural de la música, transcendint
l’entorn més immediat de l’alumnat.
Encara que en l’Educació secundària
obligatòria els continguts es presentin orga
nitzats per matèries, per a l’assoliment de les
competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible.
La connexió entre continguts de matèries di
verses mostra les diferents maneres de tractar
una mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió.
De la mateixa manera, els continguts que en
una matèria es presenten com a instrument,
trobaran en una altra els contextos adequats
que els donaran sentit.
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Les connexions poden establir-se amb
naturalitat en situacions de relació amb l’en
torn i la vida diària. Al final dels continguts de
cada curs es concreten les connexions que
es poden establir amb d’altres matèries; la
proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
El desenvolupament de la música a l’Edu
cació secundària obligatòria ha de continuar
mantenint en aquesta etapa plena coherència
amb l’Educació visual i plàstica, com ja s’ha fet
a l’educació primària, on els continguts relatius
a plàstica, música i dansa com a expressions
artístiques de representació d’idees i sentiments
es desenvolupen de forma globalitzada.
La Música comparteix continguts amb altres
matèries i caldria aprofitar aquesta transversa
litat per a promoure projectes comuns i poder
treballar, per exemple, l’expressió corporal amb
Educació Física, l’ús dels mitjans electrònics
amb Tecnologia o les competències comuni
catives amb les Llengües.
Per tal de fer possible la funcionalitat dels
aprenentatges, és necessari l’ús transversal i
globalitzat dels coneixements i la interacció
amb situacions i contextos musicals reals.
L’avaluació dels aprenentatges musicals
ha d’estar orientada a determinar el grau de
comprensió i d’interacció entre un context
musical real i els coneixements adquirits i no
pas el grau d’acumulació de coneixements. La
interpretació vocal i instrumental o la creació
musical han de ser avaluades amb criteris
de realització i d’èxit adequats a les capa
citats individuals dels alumnes, considerant
la progressió i valorant el grau d’assoliment
dels objectius.
La matèria de Música hauria de promoure i
participar en la realització de concerts i actes
musicals a l’aula, al centre i a la comunitat
educativa per tal de fer possible la dimensió
social i comunicativa de la pràctica musical.
Finalment, cal no oblidar que l’expressió
artística, i per tant la música, pot proporci
onar experiències personals úniques, que
necessiten un context de relació humana
i pedagògica càlid i respectuós i un espai
comú on tinguin cabuda vivències personals
singulars i profundes.
Objectius
La matèria de Música de l’educació secun
dària obligatòria té com a objectiu el desenvo
lupament de les capacitats següents:
1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos
per a expressar-se musicalment de forma
creativa i personal.
2. Escoltar comprensivament música d’es
tils, gèneres i cultures diverses, amb interès,
respecte i sensibilitat estètica.
3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi
i prendre consciència de la universalitat de la
pràctica musical, assumint reflexivament la
diversitat de cultures i identitats musicals.
4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals
i vocals bàsiques per a la interpretació i la
creació musical i per a l’expressió corporal.
5. Participar, de forma responsable i proacti
va, en activitats musicals organitzades a l’aula,
el centre o la comunitat educativa afavorint la
cooperació i el treball comú.
6. Reflexionar sobre la dimensió social i
cultural de la música i comprendre les seves

Full de disposicions i actes administratius

relacions amb altres àmbits artístics i amb els
mitjans de comunicació.
7. Cercar i comprendre informació proce
dent de diferents fonts i suports per a enriquir
els coneixements musicals propis, fent-ne una
lectura rigorosa i reflexiva.
8. Fer ús de la tecnologia per a enriquir la
percepció, l’expressió i la creació musicals,
amb autonomia i esperit crític.
9. Comunicar coneixements, judicis i opi
nions musicals de forma oral i escrita, amb
rigor i claredat, respectant les persones i els
valors democràtics.
10. Valorar l’escolta, la pràctica i la creació
musical com a font de gaudi, d’enriquiment
personal i de coneixement d’un mateix i del
món.
Primer curs
Continguts
Escoltar i comprendre
Escolta atenta, escolta memorística, es
colta comprensiva, escolta reflexiva i escolta
creativa.
Identificació i anàlisi auditiva d’elements
significatius de la melodia, l’harmonia, el ritme,
el timbre i la textura en obres i pràctiques
musicals diverses.
Classificació i discriminació auditiva dels di
versos tipus de veus i instruments i de diverses
agrupacions vocals i instrumentals.
Sensibilització envers les dimensions sen
sorials i terapèutiques del so i de la música
i consideració de la importància d’un entorn
sonor saludable.
Interès per escoltar i conèixer obres i estils
musicals diversos.
Interpretar i crear
Interpretació d’obres musicals i pràctica de
l’expressió corporal i la dansa utilitzant la veu,
els instruments i el cos.
Improvisació i creació amb elements bàsics
del llenguatge musical, reflexionant sobre els
processos creatius i els components essencials
del llenguatge musical.
Exploració i desenvolupament d’habilitats
i tècniques elementals de la veu i dels ins
truments musicals: afinació, precisió, dicció,
fraseig i expressió.
Lectura i escriptura de notació musical, tam
bé amb editors musicals, al servei de l’audició,
la interpretació, la creació i la comprensió de
la música.
Coneixement i pràctica de pautes i hàbits
d’assaig i d’interpretació individual i en grup.
Dimensió social i cultural
Coneixement i valoració de manifestacions
i obres musicals significatives del patrimoni
musical català i universal.
Utilització de fonts d’informació diverses i
plurals, per al coneixement de la música.
Coneixement dels recursos musicals que
ofereix l’entorn cultural i social proper i disposi
ció a emprar-los de forma cívica i autònoma.
Utilització correcta del vocabulari musical
específic per a descriure i explicar els compo
nents essencials del llenguatge musical.
Valoració de la pràctica musical com a
font de coneixement, d’expressió i de gaudi
personal.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques

Anàlisi d’elements de la melodia, l’harmonia
i el ritme.
Educació Física
Pràctica de l’expressió corporal i la dan
sa com a part de la interpretació i creació
musicals.
Ciències socials
Valoració de les manifestacions artístiques
en la seva diversitat i complexitat.
Criteris d’avaluació
Utilitzar l’escolta atenta per a memoritzar,
comprendre i reflexionar sobre la música actual
de forma personal, crítica i creativa.
Crear, individualment o en grup, idees mu
sicals amb la veu i/o els instruments escolars,
mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.
Participar en la interpretació en grup d’obres
musicals senzilles de forma activa i coopera
tiva.
Identificar i comprendre auditivament els
elements significatius de la música (la melodia,
l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura) en
fragments d’obres representatives del repertori
musical occidental i català.
Identificar auditivament la correlació de la
notació musical amb els elements significatius
de la música.
Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents
usos i funcions de la música.
Expressar una opinió raonada sobre l’expe
riència musical pròpia.
Participar en projectes musicals col·lectius,
mostrant bons hàbits de treball personal i de
treball en equip.
Comunicar, de forma oral o escrita, els
coneixements musicals adquirits utilitzant cor
rectament el vocabulari musical específic.
Tercer curs
Continguts
Escoltar i comprendre
Aprofundiment en l’escolta atenta, l’escolta
memorística, l’escolta comprensiva, l’escolta
reflexiva i l’escolta creativa.
Aprofundiment en la identificació i anàlisi
auditiva d’elements significatius de la melodia,
l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en
obres i pràctiques musicals diverses.
Comprensió i valoració d’obres i pràctiques
musicals en la seva dimensió expressiva i
estètica.
Expressió raonada d’opinions i judicis
musicals, adoptant una actitud de diàleg i
respecte.
Interès per escoltar i conèixer obres i estils
musicals diversos.
Interpretar i crear
Interpretació d’obres musicals i pràctica de
l’expressió corporal i la dansa utilitzant la veu,
els instruments i el cos.
Improvisació i creació de fragments i
composicions musicals senzilles, reflexionant
sobre els processos creatius i els components
essencials del llenguatge musical.
Desenvolupament d’habilitats i tècniques
bàsiques d’improvisació i composició musi
cal orientades a la creativitat i a l’expressió
personal i col·lectiva.
Desenvolupament d’habilitats i tècniques
elementals de la veu i dels instruments
musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i
expressió.
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Lectura i escriptura de notació musical, tam
bé amb editors musicals, al servei de l’audició,
la interpretació, la creació i la comprensió de
la música.
Utilització de dispositius i instruments elec
trònics a l’abast per a la creació, interpretació,
enregistrament i anàlisi de peces i activitats
musicals.
Dimensió social i cultural
Coneixement i valoració de manifestacions
i obres musicals significatives del patrimoni
musical català i universal.
Aproximació a la pluralitat d’estils i corrents
musicals actuals i als seus valors culturals i
socials.
Utilització de fonts d’informació diverses i
plurals, per al coneixement de la música.
Valoració crítica de la presència del so i la
música en el propi entorn, i del seu consum
en la societat actual.
Valoració de la pràctica musical com a
font de coneixement, d’expressió i de gaudi
personal.
Connexions amb altres matèries
Tecnologies
Ús de dispositius i instruments electrò
nics.
Llengua
Expressió raonada d’opinions i judicis
musicals.
Educació Física
Pràctica de l’expressió corporal i la dan
sa com a part de la interpretació i creació
musicals.
Educació visual i plàstica. Ciències socials
Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics,
simbòlics, audiovisuals, etc.) per interpretar
la realitat i per comunicar els resultats d’una
recerca.
Valoració de les manifestacions artístiques
en la seva diversitat i complexitat.
Criteris d’avaluació
Utilitzar l’escolta atenta per a memoritzar,
comprendre i reflexionar sobre la música actual
de forma personal, crítica i creativa.
Crear, individualment o en grup, fragments
o frases musicals amb la veu i/o els instru
ments escolars, mostrant iniciativa, creativitat
i imaginació.
Participar en la interpretació en grup d’obres
musicals senzilles de forma activa i cooperativa,
assumint les responsabilitats pròpies de la
interpretació pública.
Utilitzar, de forma autònoma i eficaç, els
recursos bàsics que ofereixen la tecnologia
musical i les TIC per a la interpretació musical
i per a la recerca d’informació.
Expressar opinions musicals pròpies, fona
mentant-les en els valors estètics, culturals i
socials que encarnen les opcions fetes.
Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents
usos i funcions de la música i la seva pre
sència social, apreciant críticament les seves
múltiples facetes.
Expressar una opinió raonada sobre esde
veniments musicals del món actual.
Participar en projectes musicals col·lectius,
mostrant bons hàbits de treball personal i de
treball en equip.
Comunicar, de forma oral o escrita, els
coneixements musicals adquirits utilitzant cor
rectament el vocabulari musical específic.
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Quart curs (optativa)
Continguts
Escoltar i comprendre
Aprofundiment en l’escolta atenta, l’escolta
memorística, l’escolta comprensiva, l’escolta
reflexiva i l’escolta creativa.
Identificació i anàlisi auditiva d’elements
significatius d’estils, gèneres i formes en obres
i pràctiques musicals diverses.
Comprensió i valoració d’obres i pràctiques
musicals en la seva dimensió expressiva,
estètica, comunicativa i social.
Expressió raonada d’opinions i judicis
musicals, oralment i per escrit, emprant un
vocabulari adequat i adoptant una actitud de
diàleg i respecte.
Interès per escoltar i conèixer obres i estils
musicals diversos.
Reflexió sobre la presència social de la
música i consideració de la importància d’un
entorn sonor saludable.
Interpretar i crear
Aprofundiment en la interpretació d’obres mu
sicals i en la pràctica de l’expressió corporal i la
dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.
Improvisació i creació d’arranjaments i
composicions musicals senzilles, reflexionant
sobre els processos creatius i els components
idiomàtics del estils musicals.
Aprofundiment en el desenvolupament
d’habilitats i tècniques bàsiques d’improvisació
i composició musical orientades a la creativitat
i a l’expressió personal i col·lectiva.
Aprofundiment en el desenvolupament
d’habilitats i tècniques elementals de la veu i
dels instruments musicals emprats.
Utilització de recursos informàtics i electrò
nics com a eines per a l’escolta, la interpretació,
la creació, l’edició, l’enregistrament i la difusió
de fragments i obres musicals.
Realització d’audicions o concerts i partici
pació activa en les seves fases de planificació,
assaig, execució, direcció i avaluació.
Dimensió social i cultural
Coneixement i valoració d’obres i estils mu
sicals significatius de la música culta catalana
i occidental.
Aproximació a la pluralitat de tradicions
musicals del món i als seus valors culturals
i estètics.
Utilització de fonts d’informació diverses i
plurals per al coneixement de la música i del
seu context històric, cultural i social.
Anàlisi de les relacions de la música amb el
cinema, el teatre, els mitjans de comunicació, la
publicitat, els videojocs i la indústria musical.
Utilització correcta del vocabulari musical
específic per a descriure i explicar els com
ponents essencials d’estils, gèneres i cultures
musicals diverses.
Coneixement dels recursos per a la cre
ació, interpretació, enregistrament i difusió
de produccions sonores i audiovisuals que
ofereixen les tecnologies de la informació i
la comunicació i disposició a emprar-los de
forma cívica i responsable.
Connexions amb altres matèries
Educació visual i plàstica. Ciències socials.
Educació civicoètica
Anàlisi de produccions audiovisuals, inclosa
la publicitat, en el seu context i interpretació
dels missatges.

Tecnologia. Informàtica
Ús de recursos TIC en la creació, interpre
tació, enregistrament i difusió de produccions
musicals.
Criteris d’avaluació
Utilitzar l’escolta atenta per a memoritzar,
comprendre i reflexionar sobre la música ac
tual i la música del passat de forma personal,
crítica i creativa.
Crear, individualment o en grup, breus
peces musicals amb la veu i/o els instru
ments escolars, mostrant iniciativa, creativitat
i imaginació.
Participar en la interpretació en grup d’obres
musicals senzilles de forma activa i cooperativa,
assumint les responsabilitats pròpies de la
interpretació pública.
Identificar i comprendre auditivament els
elements significatius d’estils i gèneres musi
cals en fragments d’obres representatives del
patrimoni musical universal.
Utilitzar els recursos bàsics que ofereixen la
tecnologia musical i les TIC per a la producció,
enregistrament i difusió de la música, de forma
autònoma i eficaç.
Exposar valoracions i judicis estètics propis
referits a obres musicals de tradicions i cul
tures diverses, argumentant-los amb criteris
artístics i mostrant interès i respecte per les
valoracions diferents.
Identificar, en l’àmbit quotidià i històric, els
diferents usos i funcions de la música i la
seva presència social, apreciant críticament
les seves múltiples facetes.
Reflexionar sobre els usos de la música
en el món actual de forma crítica, raonada i
respectuosa.
Dur a terme projectes musicals col·lectius,
mostrant bons hàbits de treball personal i de
treball en equip.
Comunicar, de forma oral o escrita, els
coneixements musicals adquirits utilitzant cor
rectament el vocabulari musical específic.
Tecnologies
Les tecnologies han adquirit una importàn
cia progressiva en la vida de les persones i en
el funcionalment de la societat. La formació
de les ciutadanes i els ciutadans requereix
actualment una atenció específica a l’adqui
sició dels coneixements i habilitats necessaris
per prendre decisions sobre l’ús d’objectes
i processos tecnològics, resoldre problemes
relacionats amb ells i, en definitiva, per utilitzar
els distints materials, processos i objectes
tecnològics per augmentar la capacitat d’ac
tuar sobre l’entorn, per millorar la qualitat de
vida i per comunicar-se de manera eficaç en
la societat del coneixement actual.
L’ensenyament i aprenentatge d’aquesta
matèria pretén fomentar i desenvolupar les ha
bilitats que permeten a l’alumnat la comprensió
dels objectes tecnològics i la seva utilització i
manipulació, incloent-hi l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació, internet i les
comunitats virtuals com eines importants en
aquest procés.
Les tecnologies de la informació i comuni
cació influeixen positivament en el rendiment
escolar si se’n fa un ús adequat, i subministren
a l’alumnat una eina que li permet explorar
totes les matèries curriculars, consolidar conei
xements i simular fenòmens i situacions noves
que ajuden a aprendre a aprendre.
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Com que a l’educació primària ja s’ha
iniciat l’alumnat en les eines més senzilles de
comunicació a través de les àrees, i aquests
continguts són transversals i també es troben
en els diferents currículums de l’educació
secundària obligatòria, des de la matèria de
Tecnologies s’ha de vetllar perquè l’alumnat
adquireixi un cabal més elevat d’habilitats i
competències en les tecnologies de la informa
ció i comunicació -explorar, obtenir, analitzar,
intercanviar i presentar la informació- per poderles utilitzar directament en les altres matèries,
en les situacions quotidianes de comunicació
i per garantir-ne l’ús de manera autònoma a
fi de continuar el seu aprenentatge al llarg de
tota la vida.
La matèria de Tecnologies té lligams amb
els continguts de les matèries de Ciències
de la naturalesa, Ciències socials, geografia i
història i Educació visual i plàstica, ja que s’hi
treballen continguts comuns que afecten les
relacions entre ciència, tecnologia i societat;
i també amb les matèries instrumentals com
les llengües i les matemàtiques.
L’activitat tecnològica requereix un enfo
cament integrat dels distints elements que
intervenen: les solucions tècniques tradicionals,
el coneixement científic, l’aplicació tècnica, el
component econòmic, la dimensió estètica,
la dimensió comunicativa, etc. Tots aquests
elements incideixen de manera rellevant en
l’entorn i en la vida de les persones i permeten
analitzar millor la manera en què els avanços
científics i tècnics han influït en les condicions
de vida i s’han adaptat a costums i creences de
la societat en què s’han desenvolupat. Aquest
enfocament permet a la matèria de tecnologies
abordar la significació del coneixement que
també s’imparteix en altres matèries.
La matèria Tecnologies i les matèries de
quart curs Tecnologia i Informàtica ofereixen
un ampli ventall de metodologies i estratègies
que, dins del marc del procés tecnològic,
permeten arribar a la diversitat de capacitats
i d’interessos l’alumnat. Les distintes vessants
de la matèria també permeten desenvolupar
en l’alumnat hàbits i capacitats que els seran
imprescindibles en el futur, com ara actuar
amb correcció i seguretat, conèixer i valorar
les diferents formes d’incorporació al món
productiu, orientar-se cap a estudis posteri
ors o ser usuaris crítics i responsables de les
tecnologies.
Competències pròpies de la matèria
Les competències pròpies de la matèria
de Tecnologies estan estretament vinculades
a les competències específiques centrades
en conviure i habitar el món, que comprèn
la competència en el coneixement i la inte
racció amb el món i la competència social
i ciutadana.
Assolir la competència de conviure i habitar
el món implica adquirir coneixements sobre
objectes, processos, sistemes i entorns tec
nològics, així com desenvolupar destreses
tècniques i habilitats per manipular objectes
amb precisió i seguretat. L’anàlisi d’objectes
i sistemes tècnics des de diferents punts de
vista permet conèixer com s’han dissenyat i
construït els elements que els formen i quina
funció desenvolupen dins el conjunt, facilitant
el seu ús i conservació.
En la matèria de Tecnologies, el coneixement
i la interacció amb el món físic implica identificar
problemes rellevants, realitzar observacions i
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manipulacions, formular-se preguntes i obte
nir respostes aplicant el coneixement teòric
i empíric disponible. També suposa adquirir
competències per fer un ús responsable dels
recursos, tenir cura del medi, practicar un
consum racional i vetllar per la pròpia salut i
la dels altres com a elements clau de la millora
de la qualitat de vida de les persones.
La competència social i ciutadana integra
coneixements, habilitats i actituds per aplicar
els coneixements propis de la matèria en el
marc d’un treball individual i col·lectiu rigorós
i també per prendre decisions en un món en
què els avenços en els àmbits científic i tec
nològic són molt ràpids i tenen una influència
decisiva en la vida de les persones, la societat
i l’entorn. També implica el desenvolupament
de valors i criteris ètics associats a la ciència
i a la tecnologia, dins l’objectiu d’educar per
una ciutadania responsable en una societat
amb un component tecnocientífic cada vegada
més complex i exigent.
El tractament de la informació i la compe
tència digital també s’ha de considerar una
competència pròpia de la matèria. El tractament
específic de les tecnologies de la informació
i la comunicació, integrat a aquesta matèria,
proporciona una oportunitat especial per des
envolupar aquesta competència, associada al
desenvolupament de continguts que permeten
localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar,
presentar i difondre la informació a través de les
tecnologies de la informació i la comunicació.
L’ús d’aquestes tecnologies està associat,
també, a la simulació de processos tecnolò
gics i a l’adquisició de destreses relatives als
entorns multimèdia. Aquesta competència
permet valorar la informació i la comunicació
com a fonts de comprensió i transformació de
l’entorn en un món globalitzat.
Aportació de la matèria a les competències
bàsiques
La matèria de Tecnologies col·labora en
el desenvolupament d’altres competències
bàsiques. Participa en el desenvolupament
de la competència matemàtica per mitjà de
l’ús d’eines matemàtiques, de manera con
textualitzada, en la mesura que proporciona
situacions d’aplicabilitat a diversos camps i
facilita la visibilitat d’aquestes aplicacions i
de les relacions entre els diferents continguts
matemàtics. Les eines matemàtiques especial
ment presents en la matèria estan relacionades
amb la resolució de problemes pràctics de
l’entorn: mesura i càlcul de magnituds bàsi
ques, l’ús d’escales, la lectura i interpretació
de gràfics, i la resolució de problemes basats
en l’aplicació d’expressions matemàtiques
referides a principis i fenòmens físics.
Les tecnologies contribueixen també a
l’adquisició de competències comunicatives.
La contribució a la competència lingüística i
audiovisual es realitza a través de l’adquisició
del vocabulari específic, que ha de ser utilitzat
en els processos de recerca, anàlisi, selecció,
síntesi i comunicació de la informació. La
lectura, interpretació i redacció d’informes i
documents tècnics contribueix al coneixement
i a la capacitat d’utilitzar textos de diferents
tipologies. La contribució a la competència
artística i cultural s’assoleix per mitjà de l’ús
d’instruments de representació gràfica i el
disseny i construcció d’objectes i estructures,
però també per l’apreciació de la diversitat de
produccions tecnològiques de les societats.

A l’adquisició de la competència d’aprendre
a aprendre es contribueix per mitjà del des
envolupament d’estratègies de resolució de
problemes tecnològics, especialment per mitjà
de l’obtenció, anàlisi i selecció d’informació útil
per abordar un projecte.
Finalment, la competència d’autonomia i
iniciativa personal implica desenvolupar-se
amb autonomia i iniciativa personal en diversos
àmbits de la vida i del coneixement, inclòs el
tecnològic; abordar els problemes tecnològics
de manera reflexiva i plantejar alternatives i
solucions de manera autònoma i creativa.
Estructura dels continguts
La matèria presenta, d’una banda, els con
tinguts tecnològics que s’han de desenvolupar
en els cursos de primer a tercer per a tot l’alum
nat en la matèria de Tecnologies; i de l’altra,
els continguts de dues matèries optatives en
el quart curs: Tecnologia i Informàtica.
Els continguts del primer curs són: La tec
nologia i el procés tecnològic. Eines i materials
de tecnologia; Disseny i construcció d’objectes;
Les TIC com a eina per a la integració i la
comunicació de la informació. Els continguts
del segon curs giren a l’entorn de: Electricitat;
Processos i transformacions tecnològiques en
la vida quotidiana; L’ordinador com a mitjà
d’informació i comunicació. Finalment, els
continguts del tercer curs són: Màquines,
mecanismes i estructures; Els projectes tec
nològics; Les comunicacions.
Pel que fa a la matèria optativa de Tecno
logia, els seus continguts se centren en: L’ha
bitatge; Electrònica, pneumàtica i hidràulica;
Control i automatització.
En relació amb la Informàtica, els continguts
que s’hi treballen són: Creacions multimèdia;
Publicació i difusió de continguts; Eines per
a la comunicació.
Encara que en l’Educació secundària
obligatòria els continguts es presentin orga
nitzats per matèries, per a l’assoliment de les
competències bàsiques és convenient establir
relacions entre ells sempre que sigui possible.
La connexió entre continguts de matèries di
verses mostra les diferents maneres de tractar
una mateixa situació i dóna un sentit més ampli
als conceptes i n’afavoreix la comprensió.
De la mateixa manera, els continguts que en
una matèria es presenten com a instrument,
trobaran en una altra els contextos adequats
que els donaran sentit.
Les connexions poden establir-se amb
naturalitat en situacions de relació amb l’en
torn i la vida diària. Al final dels continguts de
cada curs es concreten les connexions que
es poden establir amb d’altres matèries; la
proposta que es fa té un caràcter orientatiu i
en cap cas és exhaustiva.
Consideracions sobre el desenvolupament
del currículum
Tecnologies de primer a tercer curs
Com que a l’educació primària ja s’ha iniciat
l’alumnat en les eines més senzilles de comu
nicació a través de les àrees, i aquests contin
guts són transversals i també es troben en els
diferents currículums de l’educació secundària
obligatòria, des de la matèria de Tecnologies
s’ha de vetllar perquè l’alumnat adquireixi un
cabal més elevat d’habilitats i competències
en les tecnologies de la informació i comuni
cació -explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i
presentar la informació- per poder-les utilitzar
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directament en les altres matèries, en les
situacions quotidianes de comunicació i per
garantir-ne l’ús de manera autònoma a fi de
continuar el seu aprenentatge al llarg de tota
la vida. El fet que a cada curs un dels blocs
de continguts es refereixi a les TIC no s’ha
d’interpretar que cal dedicar-li un trimestre de
manera exclusiva; els continguts TIC no s’han
d’impartir a banda sinó que s’han d’integrar
en les activitats tecnològiques quotidianes. Les
TIC són una eina per a l’elaboració, presentació
i divulgació de les consecucions pròpies de la
tasca tecnològica.
Els continguts i els criteris d’avaluació del
primer curs pretenen que l’alumnat comenci
a treballar de bon principi seguint el procés
tecnològic i construint objectes senzills que
suposin l’ús de components estructurals i elèc
trics. Més endavant, se sistematitzaran els as
pectes teòrics de les estructures i dels circuits
elèctrics. No es tracta, doncs, a primer, de fer
teoria de la tecnologia, del procés tecnològic,
de materials, d’estructures i d’electricitat, sinó
d’utilitzar el procés tecnològic per reconèixerlo, tot fent un constructe senzill amb elements
mecànics i elèctrics per a després reflexionar i
sistematitzar a partir de l’experiència pràctica.
També més endavant s’aprofundirà en el model
de procés tecnològic. Des del primer moment
i al llarg del curs, les TIC seran una eina per
a la integració, comunicació i divulgació de
la informació.
Els continguts del segon curs han de perme
tre que l’alumnat conegui, analitzi i reprodueixi
(totalment o parcial) un procés industrial proper
que el professorat seleccionarà en funció de
l’entorn del centre.
Els continguts del tercer curs han de
permetre sistematitzar els conceptes sobre
estructures que s’han emprat de manera in
tuïtiva i experimental a primer curs. El mateix
passa també amb el procés tecnològic, que
ara s’estudia i s’utilitza en tots els seus pas
sos. En aquest curs l’alumnat ha de realitzar
un procés tecnològic complet, preferentment
en relació amb l’habitatge, integrant-hi les
eines informàtiques que s’utilitzen al llarg dels
tres cursos, amb especial atenció als mitjans
utilitzats per a la divulgació.
Les matèries optatives de quart
Tecnologia
En aquesta matèria l’alumnat ha de centrar
el seu treball en les tecnologies de control
aplicades a entorns propers o estudiats an
teriorment, com ara l’habitatge o un procés
industrial proper. La pneumàtica s’hi ha d’in
corporar de manera experimental, mentre que
per a la hidràulica es pot fer servir programari
de simulació.
Informàtica
En aquesta matèria l’alumnat ha de centrar el
seu treball en l’aplicació de tècniques d’edició
digital en format multimèdia per dissenyar i
elaborar presentacions, exposicions d’idees
i projectes, així com en el desenvolupament
de continguts a Internet per mitjà d’eines col·
laboratives en entorns virtuals.
Objectius
1. Concebre la tecnologia com un conjunt
de coneixements operatius de diferents àrees
del coneixement destinats a cobrir determina
des necessitats de les persones individualment
o col·lectiva.
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2. Relacionar la tecnologia amb els factors
que caracteritzen el desenvolupament econò
mic i social tot cercant propostes solidàries i
sostenibles.
3. Analitzar materials, objectes i sistemes
tècnics per comprendre el seu funcionament,
conèixer els seus elements i les funcions que
realitzen, aprendre la millor forma d’utilitzar-los
i controlar-los, entendre les raons que condi
cionen el seu disseny i construcció.
4. Projectar i construir objectes i sistemes
tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia
i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar
i elaborar la documentació pertinent, dis
senyar i construir objectes o sistemes que
resolguin el problema plantejat i avaluar la
seva idoneïtat.
5. Expressar i comunicar idees i solucions
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i
la simbologia adients.
6. Treballar de forma autònoma, respon
sable i creativa en la presa de decisions, en
l’execució de tasques i en la recerca de solu
cions, tot mostrant una actitud dialogant i de
respecte en el treball en equip. Aplicar sempre
la normalització i les mesures de seguretat.
7. Utilitzar els diferents recursos que ens
ofereixen les TIC i Internet com a eines de
treball habitual així com gestionar, de forma
correcta i amb seguretat, la informació, els
sistemes operatius i els programes informà
tics adients per a la resolució d’un problema
concret o per a la representació i disseny
d’objectes o processos
8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats
com a resposta a les necessitats relacionades
amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’ad
ministració, la salut o el comerç, valorant fins
a quin punt cobreixen les necessitats i si ho
fan d’una forma apropiada i segura.
9. Valorar de forma crítica els avenços tec
nològics, la seva influència en el medi ambient,
la salut i el benestar individual i col·lectiu i en
la societat en general.
Primer curs
Continguts
La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i
materials de tecnologia
Reconeixement i anàlisi d’eines i màquines
pròpies de l’entorn tecnològic: utilització,
manteniment i normes de seguretat.
Anàlisi de les propietats i usos dels diferents
materials tècnics i deducció de les seves
aplicacions a partir de l’observació i anàlisi de
diferents objectes.
Utilització d’instruments de representació
gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes
de representació normalitzats per representar
objectes.
Valoració de la necessitat de fer un ús
responsable dels materials contemplant el seu
possible estalvi, reutilització i reciclatge.
Valoració de la necessitat d’utilitzar les eines
i tècniques adients per treballar amb cada
material seguint les normes de seguretat.
Disseny i construcció d’objectes
Disseny i construcció d’un objecte senzill
amb els materials i les eines adients aplicant
els sistemes de representació tractats.
Observació d’objectes quotidians i de cons
truccions simples per tal d’identificar els seus

elements estructurals i els esforços a les que
estan sotmeses.
Disseny i construcció d’estructures senzilles
aplicades a un objecte per millorar la seva
resistència als esforços.
Disseny i construcció de circuits elèctrics
bàsics aplicats a objectes de construcció
pròpia.
Utilització de simuladors per a la comprova
ció del funcionament de circuits elèctrics.
Utilització de simuladors d’estructures
per determinar, a nivell bàsic, esforços i
estabilitat.
Les TIC com eina per a la integració i la co
municació de la informació
Utilització, funcionament i anàlisi dels dife
rents dispositius TIC que aporten o recullen
informació mitjançant l’ordinador: càmeres,
dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils
i interconnexió entre ordinadors.
Utilització dels sistemes operatius per a em
magatzemar, organitzar i recuperar informació
de suports físics o virtuals.
Utilització de programes per a la creació,
edició, millora i presentació de la documentació
i els treballs elaborats.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques. Ciències socials
Representació gràfica i escales
Llengua
Producció de textos orals i escrits per co
municar i compartir projectes.
Presentació de documentació i treballs.
Ciències de la naturalesa
Reutilització i reciclatge de materials
Ús de normes de seguretat
Amb totes les matèries, utilització dels
recursos TIC.
Criteris d’avaluació
Conèixer i utilitzar les eines i màquines em
prades en el taller i descriure les propietats dels
diferents materials tècnics que les componen,
relacionant-les amb les seves aplicacions,
evolució i tècniques de treball.
Utilitzar de forma correcta la representació
gràfica per descriure objectes i processos,
aplicant correctament la normalització i la
simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques
i instruments de dibuix.
Seguir correctament les fases del procés
tecnològic en el disseny i construcció d’un
objecte senzill utilitzant les eines i màquines
de forma correcta i respectant les normes de
seguretat i triant els materials adients fent-ne
un ús sostenible
Identificar els esforços a què està sotmesa
una estructura i els elements que la compo
nen observant models teòrics i exemples de
l’entorn.
Dissenyar i construir estructures senzilles
tant de forma real com mitjançant simuladors
gràfics aplicades a objectes quotidians.
Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics
que formin part d’un objecte de construcció
pròpia o del grup.
Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC
per tal de realitzar transferència de dades.
Gestionar la informació de forma lògica i
utilitzar de forma àgil programes i aplicacions
informàtiques realitzant la seva instal·lació i,
manteniment.
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Comunicar de forma oral i escrita els treballs
quotidians i els projectes realitzats utilitzant
eines informàtiques que integrin diferents
mitjans de presentació.
Segon curs
Continguts
Electricitat
Reconeixement de la funció dels elements
d’un circuit elèctric i de la seva simbologia:
generadors, conductors, receptors i aparells
de comandament.
Caracterització del corrent elèctric al
tern i continu. Identificació dels efectes
del corrent elèctric: llum, calor, moviment,
magnetisme.
Anàlisis dels principals processos de
generació d’electricitat a partir de diferents
fonts d’energia. Valoració de la utilització
d’energies renovables per a la generació
d’electricitat. Reconeixement experimental de
motors elèctrics.
Mesura de les magnituds elèctriques bàsi
ques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat
i resistència.
Disseny i construcció de circuits elèctrics
senzills amb elements físics per donar resposta
a les necessitats de l’habitatge i altres entorns,
i amb programes de simulació per estudiar
els efectes produïts pels canvis d’algunes de
les variables.
Processos i transformacions tecnològiques en
la vida quotidiana
Caracterització de l’obtenció de les matèries
primeres.
Reconeixement de la transformació industrial
de la matèries primeres en productes elabo
rats. Identificació de tècniques utilitzades en
els processos de transformació de productes
elaborats.
Identificació d’accions relacionades amb
la comercialització de productes: embalatge,
etiquetatge, manipulació i transport. Valoració
del consum responsable.
Anàlisi d’un procés industrial proper.
Contrastació de similituds i diferències entre
processos tecnològics.
Valoració dels canvis en les necessitats
humanes.
Valoració de l’impacte de la transformació
de les matèries primeres en el medi.
L’ordinador com a mitjà d’informació i co
municació
Ús d’Internet: interpretació de la seva termi
nologia, estructura i funcionament. Utilització
de l’ordinador com a mitjà de comunicació
individual i en grup: correu electrònic, fòrum,
xat i videoconferència.
Utilització d’eines i aplicacions per a la
cerca, descàrrega i intercanvi i publicació
d’informació. Actitud crítica i responsable
de la propietat i distribució dels programes i
de la informació.
Selecció de la informació obtinguda per
mitjans telemàtics tenint en compte la seva
autoria, fiabilitat i finalitat.
Utilització i gestió de recursos compartits
mitjançant xarxes locals.
Utilització d’entorns virtuals d’aprenen
tatge.
Ús dels mitjans de presentació de la infor
mació. Creació i exposició de presentacions
dels treballs individuals i de grup.
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Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Resolució de problemes.
Llengua
Comunicació, cerca, intercanvi i publicació
d’informació per mitjà d’Internet.
Presentació de documentació i treballs.
Ciències de la naturalesa
Utilització de l’energia.
Ús de normes de seguretat.
Amb totes les matèries, utilització dels
recursos TIC.
Criteris d’avaluació
Comprendre i descriure el funcionament de
circuits elèctrics bàsics i les seves aplicacions a
sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir
circuits elèctrics bàsics tant amb components
com mitjançant l’ús de simuladors. Integrar
aquests circuits de baixa tensió a joguines,
objectes de construcció pròpia i maquetes
d’habitatges.
Descriure el procés de generació d’electri
citat a partir de diferents fonts d’energia i el
procés d’obtenció de moviment a partir de
l’electricitat. Valorar la necessitat d’un consum
raonat d’energia a la vida quotidiana i la utilitza
ció d’estratègies adients per aconseguir-ho.
Comprendre els efectes i les interrelacions
de les magnituds elèctriques bàsiques i realitzar
mesures de forma experimental.
Valorar la importància de l’electricitat en la
resolució de problemes i en el desenvolupa
ment tecnològic.
Reconèixer els diferents processos, tècni
ques i transformacions industrials aplicades
a les matèries primeres fins convertir-se en
productes elaborats i posats a l’abast del
consumidor. Analitzar el procés industrial d’un
producte característic de la zona.
Valorar la necessitat d’una compra i un
consum responsable dels productes.
Utilitzar Internet de forma correcta per a
comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar
i publicar informació així com conèixer el seu
funcionament, estructura i terminologia.
Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a
l’ús i difusió de la informació i dels programari
accessible mitjançant Internet.
Compartir de forma correcta recursos tant
de xarxes d’ordinadors com de comunitats
virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en
la construcció compartida del coneixement.
Crear i presentar informació mitjançant eines
informàtiques i entorns multimèdia.
Tercer curs
Continguts
Màquines, mecanismes i estructures
Caracterització dels diferents tipus d’es
forços que pot patir un material mitjançant
l’observació.
Anàlisi d’objectes quotidians i de construc
cions simples per tal d’analitzar-ne els seus
elements estructurals i els esforços a les que
estan sotmeses.
Caracterització de les màquines tèrmiques.
Valoració de l’ús de combustibles tradicionals i
alternatius i del seu impacte en el medi.
Reconeixement de mecanismes emprats
per a la transmissió i transformació del mo
viment i anàlisi de la seva funció en diferents
màquines.

Utilització de simuladors per reproduir i
entendre el funcionament de mecanismes i
associacions d’ells, i determinar esforços i
estabilitat d’estructures.
Disseny, desenvolupament i avaluació de
projectes que incloguin mecanismes i asso
ciacions de mecanismes per a realitzar una
funció determinada.
Els projectes tecnològics
Identificació de problemes tecnològics i
de les fases del procés de recerca de so
lucions.
Caracterització dels elements del projecte
tecnològic: utilitat i funcionalitat de l’objecte o
procés; relació de materials, eines i maquinari
necessari; estudi econòmic del projecte; plani
ficació del procés de realització; avaluació del
resultat; elaboració de la memòria.
Construcció d’un objecte o màquina que
integri les fases d’un projecte tècnic.
Ús d’aplicacions informàtiques per a la cerca
d’informació, la resolució de problemes i la
presentació de la memòria.
Utilització de la simbologia i el llenguatge
tècnic adient.
Valoració de l’estalvi de material: reciclatge,
reutilització i economització.
Aplicacions i normes de seguretat i d’ús en
la utilització de màquines, eines i espais.
Les comunicacions
Anàlisi de les comunicacions alàmbriques
i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de
posicionament global, ordinador i televisió.
Reflexió sobre el seu ús responsable.
Creació i edició de continguts multimèdia
per a la publicació de treballs individuals i de
grup a Internet.
Exposició oral de treballs individuals i de
grup utilitzant l’ordinador com a mitjà de co
municació en un espai real o virtual.
Connexions amb altres matèries
Matemàtiques
Simbologia.
Llengua
Exposició oral i presentació de treballs.
Ciències de la naturalesa
Caracterització dels combustibles i el seu
impacte en el medi.
Ús de normes de seguretat.
Ciències socials
Anàlisi de materials, combustibles i màquines
industrials i de la incidència de les activitats
industrials sobre el medi.
Educació per la ciutadania i drets humans
Ús responsable dels recursos TIC
Amb totes les matèries, utilització dels
recursos TIC.
Criteris d’avaluació
Dissenyar i construir estructures que formin
part d’un projecte tecnològic, tenint en compte
aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa,
flexibilitat.
Reconèixer la font i tipus d’energia que
permet el funcionament de diferents mecanis
mes i màquines. Cercar estratègies d’estalvi
energètic.
Comprendre i descriure el funcionament
i l’aplicació dels diferents mecanismes de
transmissió i transformació del moviment a
partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests en
diferents màquines.
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Dissenyar, construir i simular sistemes de
mecanismes que realitzen una funció deter
minada dins d’un projecte tecnològic.
Resoldre i identificar problemes tecnològics
proposant una solució que ha de passar per la
recerca d’informació, el disseny, la planificació,
el desenvolupament i l’avaluació d’aquesta
solució.
Construir un objecte establint un pla de
treball organitzat que permeti arribar a una
solució correcta tenint en compte criteris d’es
talvi de recursos i respecte pel medi ambient
tot seguint les normes de seguretat de treball
amb eines i materials.
Publicar els treballs personals i de grup en
format de pàgina web
Utilitzar correctament la simbologia i el
llenguatge tècnic.
Conèixer el funcionament bàsic dels prin
cipals tipus de comunicació a distància i
reflexionar sobre el seu ús i abús.
Tecnologia (optativa de quart d’ESO)
Continguts
L’habitatge
Anàlisi dels elements que condicionen el dis
seny d’un habitatge: situació, característiques
bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.
Caracterització del protocol d’accés a un
habitatge: tràmits per a la seva compra o
lloguer , condicions d’habitabilitat, accés als
serveis.
Anàlisi dels components que configuren
les instal·lacions d’un habitatge, utilitzant
la simbologia corresponent i reconeixent la
normativa de seguretat. Identificació del cost
dels serveis bàsics.
Reconeixement de les tècniques bàsiques
i dels materials de manteniment i reparació
d’un habitatge. Aplicació de tècniques de
manteniment i reparació a situacions concre
tes. Valoració dels avantatges de la utilització
de nous materials als habitatges. Mesures de
seguretat a l’habitatge.
Valoració d’estratègies d’estalvi energètic i
d’aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica
i domòtica.
Electrònica, pneumàtica i hidràulica
Anàlisi de circuits electrònics analògics i
digitals senzills, reconeixent els components
bàsics, la seva simbologia i el seu funciona
ment. Realització de càlculs.
Caracterització d’aplicacions de l’electrònica
a processos tècnics i aparells.
Anàlisi i descripció dels components dels
sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus
principis de funcionament.
Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a
la indústria i altres entorns tècnics.
Ús de simuladors per analitzar el funciona
ment de circuits electrònics i dissenyar circuits
pneumàtics i hidràulics
Disseny i muntatge de circuits electrònics
i pneumàtics que compleixin o realitzin una
funció determinada.
Control i automatització
Anàlisi dels diferents elements de control:
sensors, actuadors i dispositius de coman
dament.
Anàlisi de sistemes automàtics: components
i funcionament
Aplicació de la tecnologia de control a les
instal·lacions dels habitatges i a la indústria.
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Disseny, planificació i construcció de sis
temes automàtics. Ús de l’ordinador com a
element de programació i control.
Ús de simuladors informàtics per compren
dre el funcionament de sistemes automàtics
i fer-ne el disseny.
Màquines automàtiques i robots: automa
tismes. Arquitectura d’un robot. Elements
mecànics i elèctrics necessaris per el seu
moviment.
Disseny, construcció i programació de
robots.
Valoració de la incidència de l’automatització
en el desenvolupament tecnològic al llarg de
la història.
Connexions amb altres matèries
Amb totes les matèries, utilització dels
recursos TIC.
Criteris d’avaluació
Comprendre el procés d’accés i les carac
terístiques bàsiques dels habitatges. Reconei
xement i valoració de l’evolució tecnològica
als habitatges.
Descriure i identificar els elements de les
diferents instal·lacions domèstiques per tal
de comprendre el seu funcionament , el cost
de la seva utilització, així com les mesures de
seguretat a contemplar
Realitzar activitats de manteniment i repara
cions bàsiques a partir d’un exemple real.
Proposar estratègies d’estalvi d’energia
i aigua a les llars així com d’automatització
aplicada a casos reals o simulats.
Descriure el funcionament i l’aplicació de
circuits electrònics senzills.
Realitzar operacions lògiques emprant
l’àlgebra de Boole, relacionant plantejaments
lògics amb processos tècnics i resoldre mit
jançant portes lògiques problemes tecnològics
senzills.
Analitzar i descriure els components de sis
temes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne les
seves aplicacions a sistemes de l’entorn.
Dissenyar i construir circuits electrònics i
pneumàtics senzills amb components que
compleixin una determinada funció en un me
canisme o màquina i mitjançant simuladors.
Analitzar els diferents elements de control
de sistemes automàtics i descriure’n el seu
funcionament i aplicacions.
Dissenyar i construir sistemes automàtics
i robots utilitzant les eines informàtiques adi
ents per a la seva programació i aplicar-los a
sistemes tècnics quotidians.
Materialitzar un projecte tècnic, individual o
en grup, integrador de les tecnologies treba
llades, elaborant la memòria tècnica en suport
informàtic i realitzant l’exposició en públic i amb
suport multimèdia.
Relacionar els factors que poden permetre
que les noves tecnologies millorin el procés de
producció: aplicació de la informàtica i substi
tució d’eines per la robòtica amb disminució
de riscos i millora de l’eficàcia.
Informàtica (optativa de quart d’ESO)
Continguts
Creacions multimèdia
Aplicació de tècniques d’imatge física a
través de perifèrics d’entrada.
Ús de tècniques de tractament de la imatge
digital: formats bàsics i la seva aplicació, mo
dificació de la mida de les imatges i selecció

de fragments, creació de dissenys gràfics,
alteració dels paràmetres de les fotografies
digitals.
Captura, edició i exportació d’audio i de
vídeo. Caracterització de formats d’emma
gatzematge.
Creació de continguts multimèdia mitjançant
aplicacions informàtiques.
Publicació i difusió de continguts
Integració i organització d’elements multi
màdia en estructures hipertextuals.
Disseny de presentacions amb elements
multimèdia.
Creació i publicació a Internetl . Estàndars
de publicacions.
Valoració de l’accessibilitat de la informa
ció.
Eines per a la comunicació
Caracterització de xarxes locals: comunica
ció entre equips informàtics, usuaris i permisos.
Identificació de recursos compartits.
Ús de connexions inalàmbriques i intercanvi
d’informació entre dispositius mòbils.
Valoració de la informació i la comunicació
com a fonts de comprensió i transformació de
l’entorn social: comunitats virtuals, globalitza
ció, interacció a Internet.
Reconeixement i aplicació de mesures de
seguretat en l’ús d’Internet.
Valoració de la propietat i la distribució del
programari i de la informació.
Adquisició d’hàbits orientats a la protecció
de la intimitat i la seguretat personal en els
entorns virtuals.
Reconeixement de canals de distribució
dels continguts multimèdia: imatge, música,
vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats
d’intercanvi.
Criteris d’avaluació
Aplicar tècniques d’edició digital a imatges
fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges
generades per ordinador.
Realitzar fotografies en format digital, editarles i modificar el seu format.
Capturar, editar i muntar fragments de vídeo
amb àudio.
Integrar diferents elements (text, imatge,
so) en un mateix contingut a través d’una
aplicació multimèdia.
Dissenyar i elaborar presentacions desti
nades a recolzar el discurs verbal en l’expo
sició d’idees i projectes, integrant elements
multimedials.
Desenvolupar continguts per a la xarxa
Internet, incorporant recursos multimèdia i
aplicant estàndards d’accessibilitat.
Treballar com a usuaris en xarxes locals.
Instal·lar aplicacions i compartir documents.
Connectar dispositius inalàmbrics a la
xarxa.
Participar en comunitats virtuals, interactuant
de forma activa en les webs, adoptant acti
tuds i conductes adequades, amb respecte
als drets i intercanvis de continguts i entorns
de treball.
Identificar els models de distribució de
continguts a Internet, respectant les seves
particularitats a l’hora d’utilitzar i compartir.
Història i cultura de les religions
Les creences i pràctiques religioses juguen
un paper important en el comportament de
moltes persones, a la vegada que ajuden a
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explicar la configuració dels grups humans i
les societats, en el passat i en el món d’avui. A
més de constituir un conjunt d’idees, preceptes
i rituals per als fidels que les practiquen, les
religions influencien les estructures i pràctiques
socials, el món del pensament i de l’art, així com
els codis de conducta individual i col·lectiva que
deriven de les seves respectives concepcions
sobre l’ésser humà i el món.
Aquesta perspectiva atorga al fenomen
religiós un paper rellevant a l’hora de conèixer
l’evolució de les societats i comprendre alguns
esdeveniments significatius del present, tant
d’ordre polític com social i cultural. Ara bé,
en el món actual assistim, més que a d’altres
èpoques, a un pluralisme que afecta també
a les religions. Simultàniament, es dóna una
progressiva secularització de la societat i un
increment del nombre i difusió de les creences.
D’aquesta manera, la realitat contemporània
inclou una gran diversitat de creences religioses
i no religioses, i un pluralisme religiós igualment
extens que mostra, a més, canvis en el pa
per i la importància de les distintes religions.
Conèixer la seva influència i impacte sobre les
persones i la societat és fonamental per arribar
a comprendre el món en què vivim.
La matèria d’Història i cultura de les religions,
que es cursa amb caràcter voluntari, concep
les creences religioses i, més concretament,
les religions organitzades, com a components
de la civilització, i les estudia a la llum de la
metodologia de les ciències socials. Amb
aquesta matèria es pretén apropar l’alumnat
al coneixement de les principals religions i a
la comprensió de la seva influència sobre la
societat, la política i les formes de vida dels
pobles on sorgeixen i es desenvolupen. Això
implica estudiar les relacions de la religió amb
els elements de la cultura a través dels quals
s’expressa (l’art i la literatura) i amb aquells
altres amb els què, sovint, entra en conflicte (la
filosofia, la ciència, la política o la moral).
La matèria fa un estudi de les religions des
d’un enfocament no confessional; per tant,
no es proposa una aproximació des de la
vivència religiosa, ni tampoc des de postures
agnòstiques o atees. Aspira a mostrar a l’alum
nat el pluralisme ideològic i religiós del món
en què hi viu, a partir del coneixement dels
trets significatius de les principals religions i la
seva presència en el temps i en les societats
actuals, a la vegada que dóna importància a
la llibertat de consciència i la llibertat religiosa
com a elements essencials d’un sistema de
convivència. Així mateix, busca desenvolupar
actituds de respecte cap a les persones amb
creences religioses o sense, tenint com a
principal referència ètica els drets reconeguts
en la Declaració Universal Dels Drets Humans
i en el marc de la Constitució espanyola i de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Es tracta,
en resum, de proporcionar a l’alumnat un
millor coneixement de la realitat del món en
què viu i d’afavorir la convivència en l’actual
societat plural.
En els tres primers cursos de l’etapa s’es
tudia la diversitat de creences i pràctiques
religioses que s’han donat al llarg de la his
tòria, atenent també a la distribució espacial i
quantitativa de les religions en el món d’avui,
caracteritzant les principals religions i la seva
projecció en la societat, l’art i la vida dels
pobles. La importància d’algunes religions
històriques en la configuració de la nostra
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cultura i del món actual exigeix aprofundir en
les grans religions monoteistes i, en particular,
en la tradició jueva i cristiana, que fonamenten
moltes manifestacions artístiques i culturals del
món occidental. En el cas de l’estat espanyol,
la presència d’elements de tradició musulmana
és, també, molt significativa.
Al quart curs s’aborda l’estudi de les re
ligions en la seva doble dimensió, personal
i social. Com a opció personal, les religions
comparteixen l’espai plural de les creences en
un món progressivament secularitzat, on cal
respectar les persones creients i no creients,
així com les raons en què fonamenten les seves
respectives conviccions. En la seva dimensió
social, les religions han col·laborat a canviar el
món i la història, han modificat les visions de la
realitat i han influït, i continuen fent-ho, sobre
la societat, la política, el pensament filosòfic i
científic, la moral, els costums i els rituals so
cials. Per aquesta raó, el programa contempla
analitzar les relacions entre les religions i els
estats, així com algunes tensions i conflictes
que inclouen entre les seves causes raons
de tipus religiós. També es proposa la reflexió
sobre la relació de les religions amb els Drets
Humans, la Constitució espanyola i l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que constitueixen
els referents comuns dels valors compartits per
les persones creients i no creients.
En definitiva, amb aquesta matèria es pretén
apropar l’alumnat a un element clau de la
societat i la cultura, que és també un aspecte
fonamental del comportament humà. A través
d’aquesta aproximació al fet religiós i la seva
presència a la societat i la història, l’alumnat
ha de créixer conceptualment i madurar des
del punt de vista moral, finalitats pròpies de
tot procés educatiu.
Objectius
L’ensenyament de la Història i cultura de
les religions a l’Educació secundària té com a
objectiu el desenvolupament de les capacitats
següents:
1. Conèixer el fet religiós en les seves dife
rents manifestacions i identificar els trets bàsics
de les grans religions com a mitjà que ajudi a
comprendre la pluralitat religiosa existent en
la societat actual.
2. Valorar el dret a la llibertat de pensament,
de consciència i de religió i manifestar actituds
de respecte cap a les diverses formes de
religiositat i laïcisme, tot rebutjant qualsevol
tipus d’injustícia o discriminació.
3. Comprendre l’origen i desenvolupament
de les religions en el context polític, social i
cultural en què van sorgir i relacionar-les amb la
trajectòria dels pobles que les van adoptar en les
diferents facetes de la seva realitat històrica.
4. Reconèixer que les manifestacions
culturals i artístiques i les tradicions religioses
són una part del patrimoni cultural dels po
bles, assumir la responsabilitat que suposa
conservar-les i valorar-les com un recurs per
a l’enriquiment personal i comunitari.
5. Elaborar un judici raonat en relació a la
influència de les religions sobre la política, la
societat, els costums i la moral de les persones
i dels pobles.
6. Afavorir la convivència i la comunicació
entre els individus i grups d’una societat, amb
creences i pràctiques religioses i no religioses
plurals.
7. Adquirir un pensament crític, desenvo
lupar un criteri propi i habilitats per defensar

les pròpies idees, a través d’una argumentació
documentada i raonada, així com valorar les
raons i els arguments dels altres.
8. Reconèixer els trets i fets més significatius
de les religions que més han influït en la història
i la cultura d’Espanya i Catalunya i les seves
principals aportacions a l’evolució política,
cultural i social del nostre país.
Història i cultura de les religions. De primer
a tercer
Primer curs
Continguts
Societat, cultura i religió de les societats pre
històriques al món clàssic
Caracterització de les creences i pràctiques
religioses de la prehistòria, de les primeres
civilitzacions urbanes del Proper Orient i de
l’època clàssica.
Establiment de relacions entre les pràctiques
religioses de l’Antiguitat i les circumstàncies
geogràfiques, històriques i culturals en què
van aparèixer.
Identificació d’algunes produccions ar
tístiques de la prehistòria i de l’Antiguitat
relacionades amb pràctiques religioses i
funeràries.
Lectura i anàlisi d’algunes pregàries religio
ses i narracions mitològiques de l’Antiguitat.
Reconeixement de la influència de les
religions antigues sobre alguns aspectes de
la cultura occidental, al llarg del temps i en
el món d’avui.
Societat, cultura i religió a les civilitzacions de
l’Extrem Orient
Caracterització de les religions de l’Índia, la
Xina i el Japó, el moment històric en què van
aparèixer, el seu cos doctrinal, les pràctiques
religioses i la moral.
Identificació d’algunes produccions ar
tístiques relacionades amb les religions
esmentades.
Lectura i anàlisi d’algun text sagrat de les
religions orientals.
Reconeixement de la presència i influència
de les religions orientals a l’actualitat, i la
seva projecció a Occident, especialment a
Catalunya.
Societat, cultura i religió a les civilitzacions
americanes
Caracterització de les cultures asteques,
maies i inques, les seves creences religioses i
l’expressió a través de l’art i la literatura.
Valoració crítica de la introducció del cristi
anisme al continent americà.
Segon curs
Les grans religions monoteistes: judaisme,
cristianisme i islam
Caracterització de la religió jueva, el moment
històric en què va aparèixer, el seu cos doctri
nal, les pràctiques religioses i la moral.
Lectura i anàlisi d’alguns textos sagrats,
pregàries i narracions de la Bíblia jueva i re
coneixement dels espais i símbols religiosos
del judaisme.
Caracterització de la figura de Jesús i de la
religió cristiana, el moment històric en què va
aparèixer, el seu cos doctrinal, les pràctiques
religioses i la moral.
Lectura i anàlisi d’alguns textos sagrats,
pregàries i narracions de l’Antic i el Nou Tes
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tament i reconeixement dels espais i símbols
religiosos del cristianisme.
Caracterització de la figura de Mahoma i de
la religió islàmica, el moment històric en què va
aparèixer, el seu cos doctrinal, les pràctiques
religioses i la moral.
Lectura i anàlisi d’alguns textos sagrats, pre
gàries i narracions de l’Alcorà, i reconeixement
dels espais i símbols religiosos islàmics.
Reconeixement de l’arrel comuna dels
monoteismes jueu, cristià i islàmic i valoració
crítica dels conflictes que s’han produït entre
ells al llarg de la història i en l’actualitat.
Evolució històrica de les religions mono
teistes
Anàlisi crítica de l’evolució i l’expansió del
cristianisme i de l’islam al llarg del temps.
Identificació de les causes i conseqüències
de la diàspora jueva.
Valoració positiva de la convivència interre
ligiosa en els espais i moments de la història
en què s’ha donat.
Reconeixement de la influència dels mo
noteismes jueu, cristià i islàmic sobre l’art, la
música, la societat, la moral i les concepcions
del món, al llarg del temps i en l’actualitat.
Tercer curs
Anàlisi del fet religiós
Classificació de les religions (politeisme,
monoteisme i religions sense déu).
Identificació i interpretació dels mitjans a tra
vés dels quals s’expressen les religions (textos
i espais sagrats, rituals, símbols, pregàries,
codis morals, vida després de la mort).
Relació entre les creences i les pràctiques
religioses, i entre la dimensió individual i social
de les religions.
Reconeixement d’alguns aspectes de
l’organització i administració del fet religiós
(comunitats i mediadors).
Caracterització de la manera de pensar
de la persona religiosa i de la que no ho és,
i distinció entre la indiferència religiosa, l’ag
nosticisme i l’ateisme.
Reconeixement de la influència de la reli
gió en algunes manifestacions artístiques, la
manera de veure el món, la moral i la vida
quotidiana.
Respecte per les idees i les conductes de
la persona religiosa i la no religiosa, i rebuig de
les que són contràries als drets humans.
Les religions en el món actual
Reconeixement del pluralisme religiós en el
món actual i anàlisi de la distribució relativa de
les religions als diferents països i continents.
Identificació dels trets comuns i les diferèn
cies entre les principals religions del món.
Valoració crítica de les actituds integristes i
fonamentalistes relacionades amb les creences
religioses.
Caracterització del fenomen religiós a
Catalunya en l’actualitat, considerant la seva
presència en la societat actual i la seva di
versitat.
Criteris d’avaluació
Conèixer el caràcter universal del fenomen
religiós, així com la varietat de creences i
pràctiques religioses que han sorgit al llarg
de la història.
Reconèixer la pluralitat cultural i religiosa
existent en el món, identificant els trets fo
namentals de la distribució geogràfica de les
grans religions en l’actualitat.
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Descriure alguns mites significatius de di
ferents religions establint comparacions entre
ells i identificant la seva possible influència
en la nostra tradició cultural, posant alguns
exemples.
Caracteritzar els trets significatius de les
religions monoteistes i la seva projecció sobre
alguns aspectes de les societats en les quals
han sorgit i s’han desenvolupat.
Explicar les relacions existents entre el
judaisme, el cristianisme i l’Islam, posant de
manifest la seva tradició comuna i els seus
trets característics diferencials.
Reconèixer la concepció subjacent sobre
aspectes significatius relacionats amb la vida
de les persones en alguns rituals de diferents
religions i la seva pervivència en la tradició
cultural dels pobles.
Caracteritzar alguns edificis sagrats que
identifiquen diferents religions, la seva funció
i elements rellevants, reconeixent-los com a
manifestacions del patrimoni artístic i posant
algun exemple proper.
Posar exemples de produccions escrites,
plàstiques o musicals, de diferents èpoques,
vinculades a creences, celebracions, rituals o
d’altres expressions religioses, apreciant els
seus valors estètics i valorant la seva contri
bució al patrimoni cultural.
Realitzar un treball, individual o en grup,
sobre algun aspecte de les religions estudi
ades, que analitzi la informació obtinguda,
estableixi comparacions i arribi a algun tipus
de conclusió raonada.
Participar en debats i defensar amb argu
ments les pròpies conviccions religioses o no
religioses, mostrant respecte per les convic
cions dels altres.
Història i cultura de les religions. Quart curs
Continguts
Les religions com a fet personal
Reconeixement de la funció explicativa,
normativa i salvífica de les religions per als
fidels.
Distinció entre l’actitud religiosa i no religi
osa. Caracterització del punt de vista teista,
ateu i agnòstic.
Identificació de la influència de la religió en
el comportament individual i social. Distinció
entre ètiques religioses i no religioses.
Les religions com a fet social i cultural
Caracterització de les religions com a com
ponents de la cultura i de la seva presència i
influència en les societats.
Identificació d’alguns comportaments socials
(costums, normes, rituals o festes) que tenen
origen en la religió o estan influïts per ella.
Valoració de la secularització i la laïcitat de
les societats modernes.
Distinció entre els estats confessionals i
laics, i explicació del cas espanyol.
Identificació d’algunes tensions i conflictes
d’arrel religiosa en el marc de la política, el
pensament o la moral, al llarg del temps i a
l’actualitat.
Respecte pel pluralisme cultural i religiós de
les societats actuals i valoració de la necessitat
de convivència entre creients i no creients i del
diàleg interreligiós.
Identificació dels drets fonamentals que
donen suport a la llibertat de creences i
reconeixement de la seva presència a la

Constitució espanyola i a l’Estatut d’autonomia
de Catalunya.
Criteris d’avaluació
Identificar alguns dels interrogants i misteris
de l’existència humana i relacionar-los amb
creences i actituds personals de tipus religiós
i no religiós.
Cercar exemples de comportaments hu
mans i explicar-los considerant el seu possible
fonament religiós o no religiós.
Caracteritzar les creences i pràctiques reli
gioses com a fenòmens culturals universals i
explicar alguns elements comuns a totes elles,
malgrat la seva diversitat.
Identificar la influència de la religió en algun
aspecte concret de l’organització social a
l’actualitat i al llarg del temps.
Participar en debats i defensar amb argu
ments les pròpies conviccions religioses o no
religioses, adoptant una visió oberta, flexible
i dialogant en relació a la pluralitat cultural i
religiosa de la societat i valorant la contribució
del diàleg interreligiós.
Caracteritzar els diferents tipus d’estat en
funció de la seva relació amb la religió, posant
alguns exemples i explicant el cas de l’estat
espanyol.
Descriure alguna situació, actual o històrica,
en la qual hi hagi controvèrsia entre el planteja
ment religiós i el científic o el filosòfic, explicitant
arguments que avalin una o altra posició.
Realitzar un treball, individual o en grup,
sobre alguna situació de conflicte, actual o
del passat, en el qual es manifestin conflictes
de tipus religiós, analitzant algunes de les
seves causes i conseqüències, i utilitzant fonts
d’informació contrastades.
Identificar i rebutjar, a partir de l’anàlisi de fets
històrics o actuals, situacions d’intolerància o
discriminació cap a les persones per les seves
creences, religioses o no religioses.
Reconèixer els drets humans com a principal
referència ètica per a la conducta humana,
amb independència de les creences de les
persones i dels col·lectius.
Cultura clàssica (optativa)
La matèria de Cultura clàssica és una opta
tiva que pretén aportar als alumnes coneixe
ments sobre la contribució del món clàssic a
la civilització occidental en els àmbits literari,
artístic, cultural i científic, entre d’altres, per tal
que reconeguin i valorin críticament alguns ele
ments comuns provinents del món clàssic.
Les civilitzacions clàssiques, Grècia i Roma,
són certament singulars en relació amb al
tres cultures humanes: ni han desaparegut
totalment, ni han estat totalment integrades
pels seus descendents. Els homes i dones
que han viscut en els seus territoris després
d’elles hi han retornat de forma continuada per
tal d’enriquir, en qualsevol àmbit, les pròpies
cultures. D’altra banda, la civilització occidental
no es pot entendre sense la presència de la
tradició cultural grecoromana que, tant o més
que d’altres, li confereix elements unitaris
característics.
A partir de la comparació constant entre
el nostre món i els diferents aspectes dels
clàssics grecoromans, l’alumnat ha de cop
sar aquells àmbits en què en som hereus
directes, aquells en què ho som de forma
indirecta perquè han estat reinterpretats pels
homes i les dones d’altres èpoques, i aquells
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altres en què hi ha clares divergències, fruit
de l’assimilació d’altres tradicions i de la
pròpia evolució històrica.
Aquesta matèria optativa vol contribuir a la
millora de la formació humanística de l’alumnat,
proporcionant una base sòlida per assentar
coneixements no únicament de les ciències
humanes i socials, sinó també de disciplines
científiques i tècniques.
Els continguts de Cultura clàssica s’or
ganitzen en tres blocs: Grècia i Roma com
a civilitzacions històriques; L’herència de la
cultura clàssica i Iniciació als elements bàsics
de les llengües i literatures grega i llatina. En
el primer bloc es pretén que l’alumnat com
prengui la dimensió temporal i espacial dels
fenòmens lligats a la civilització clàssica, i que
sigui capaç de reconèixer aspectes diversos de
la cultura grecollatina pel que fa a la llengua,
la literatura, la filosofia, la ciència, la tècnica,
l’urbanisme, l’arquitectura i les arts plàstiques,
entre d’altres, identificant elements unitaris
i plurals. En aquest sentit, l’alumnat haurà
de transferir competències adquirides en el
marc d’altres matèries i, especialment, de les
Ciències socials.
El segon bloc vol donar eines a l’alumnat
perquè reconegui i valori críticament les
aportacions de la civilització clàssica en la
conformació de la cultura que li és pròpia, tot
respectant la diversitat d’identitats culturals.
Implica el desenvolupament per part dels
alumnes de la sensibilitat estètica i la capaci
tat de reflexió crítica en valorar la pervivència
de la cultura clàssica en contextos diversos,
adquirint la consciència de pertinença a una
cultura que comparteix arrels comunes amb
d’altres. Certs elements de la cultura clàssi
ca estan a la base d’algunes de les formes
vigents de pensament i organització política i
aquest fet permet establir un lligam entre els
continguts de la matèria i els d’Educació per
la ciutadania.
Finalment, el tercer bloc pretén iniciar l’alum
nat en la dimensió lingüística de la civilització
greco-romana, basada sobretot en elements
de l’alfabet i del lèxic, i incorporant també
alguns continguts de literatura. Per aquells
alumnes que optin pel Llatí a quart d’ESO pot
representar una introducció excel·lent, però el
caràcter inicial d’aquesta formació lingüística
fa aconsellable la matèria per a tots aquells
alumnes que vulguin usar amb rigor i precisió
la seva pròpia llengua. Les relacions d’aquest
àmbit amb la Llengua i Literatura catalana i
castellana, així com amb la primera o segona
Llengua estrangera, són molt estretes, possi
bilitant que l’alumnat transfereixi coneixements
d’una matèria a una altra.
Catalunya conserva importants restes pa
trimonials del seu passat grec i llatí, la qual
cosa possibilita en molts casos l’anàlisi directa
dels elements materials del passat. Ara bé,
el contingut de la matèria no es circumscriu
únicament al conjunt de creacions culturals
perdurables -incloent els textos escrits-, sinó
que contempla valors intangibles que han inspi
rat o inspiren diversos àmbits i manifestacions
de les societats.
En tots els casos convé, però, plantejar la
didàctica d’aquesta matèria de manera que els
alumnes que s’apropen a la cultura clàssica la
percebin no com una qüestió desconnectada
del seu món, sinó com a un component més,
per molt que quedi aparentment desdibuixat

Full de disposicions i actes administratius

dins l’ampli marc de la cultura contemporània.
És per això que convé no cenyir-se únicament
en un passat llunyà i distant, per bé que pugui
suscitar interès per sí mateix, sinó partir també
de referents actuals per copsar l’influx de la
cultura greco-llatina. És aleshores quan caldrà
aprofundir en el coneixement de la cultura
clàssica pròpiament dita, modificada, adaptada
i reinterpretada per les societats al llarg dels
segles i fins a l’actualitat.
Objectius
La matèria de Cultura clàssica a l’Educació
secundària obligatòria té com a objectiu el des
envolupament de les capacitats següents:
Localitzar en el temps i en l’espai els pro
cessos i esdeveniments històrics més rellevants
de les cultures grega i llatina.
Reconèixer i identificar aspectes diversos de
la cultura grecollatina pel que fa a la llengua,
la literatura, la filosofia, la ciència i la tècnica,
l’urbanisme, l’arquitectura i les arts plàstiques,
valorant-los en la seva unitat i diversitat.
Valorar la mitologia clàssica, especialment la
grega, com a font d’inspiració artística al llarg
de la història. Identificar altres formes de reli
giositat, sobretot de l’època romana, establint
paral·lelismes amb religions de l’actualitat.
Valorar la consciència de pertinença a un
entorn social i cultural, identificant elements
de pervivència de la cultura clàssica en la
pròpia, tot respectant la diversitat d’identitats
culturals.
Localitzar elements rellevants del patrimoni
arqueològic d’època clàssica, tot analitzant-ne
els trets definidors i valorant-los com a herència
cultural dels grups humans i manifestació de
la seva riquesa i diversitat.
Identificar les arrels clàssiques de valors
actuals dins els àmbits de l’educació, el pensa
ment, el dret o la política, valorant els elements
a preservar i els elements a revisar.
Reconèixer i valorar les pervivències de la
cultura clàssica en contextos artístics, lingüís
tics i cientificotècnics, entre d’altres, tant a
la cultura occidental com a d’altres cultures
passades i presents.
Continguts
Grècia i Roma com a civilitzacions històri
ques
Localització en el temps i en l’espai de Grècia
i Roma antigues, analitzant alguns elements
rellevants de l’organització social, política i
econòmica per mitjà de diverses fonts histò
riques. Identificació dels elements de canvi i
continuïtat entre ambdues civilitzacions.
Identificació de les primeres formes de
pensament racional sorgides en la Grècia
antiga.
Valoració de la importància de les primeres
aportacions científiques dels grecs i la seva
continuïtat i desenvolupament en el món
científic i tècnic d’època romana.
Caracterització de l’origen mític del món
segons els grecs i els romans. Identificació de
les divinitats gregues i romanes, així com dels
principals relats mítics. Identificació d’altres
formes de religiositat popular, especialment
al món romà, establint paral·lelismes amb el
present.
Reconeixement dels principis de l’urba
nisme grec i, sobretot, romà i valoració de
la importància del món urbà en la civilització
clàssica, tot localitzant les ciutats principals,

els edificis urbans representatius i algunes de
les grans obres públiques, per observació
directa o indirecta.
Identificació dels elements que configuren
l’art clàssic i dels canvis i continuïtats entre
Grècia i Roma, localitzant, analitzant i valorant
els elements patrimonials d’època clàssica a
Catalunya.
Anàlisi d’aspectes de la vida quotidiana
(lleure, costums, relacions familiars i socials)
entre els grecs i els romans, a partir de re
construccions històriques en suports diversos,
inclosos els mitjans audiovisuals i les TIC.
L’herència de la cultura clàssica
Reconeixement de la pertinença a una
cultura, configurada amb diversos elements
culturals, valorant críticament la incidència de
les aportacions de la cultura clàssica.
Identificació de les relacions d’intercanvi
cultural entre grecs i romans i altres cultures
coetànies.
Identificació de les diferents visions de la
cultura clàssica al llarg de la història de la
cultura occidental, reconeixent els períodes
de reivindicació del passat clàssic i interpretant
l’ús que s’ha fet del llegat clàssic.
Anàlisi i valoració de les aportacions artísti
ques de l’antiguitat clàssica a partir d’exemples
passats i presents.
Reconeixement d’elements de la mitologia
clàssica en manifestacions artístiques i culturals
del món actual (arts plàstiques, arts escèni
ques, música, dansa, cinema).
Caracterització dels valors, disposicions i
costums fruit de l’herència clàssica en diversos
camps (educació, pensament, dret, política).
Iniciació als elements bàsics de les llengües i
literatures grega i llatina
Localització en el temps i en l’espai de les
llengües grega i llatina. Identificació de les
seves arrels comunes i de les relacions amb
altres famílies lingüístiques.
Identificació dels trets bàsics dels alfabets
grec i llatí i comparació amb alfabets d’altres
llengües. Comparació d’alguns elements es
tructurals de la llengua pròpia amb les llengües
grega i llatina per tal d’iniciar-se en el concepte
de llengua flexiva.
Reconeixement de diversos tipus de fonts
històriques escrites, identificant els sistemes
d’escriptura, els diferents suports materials i
les informacions que aporten al coneixement
del passat.
Reconeixement de la diversitat lingüística de
les llengües romàniques, valorant el seu origen
comú. Identificació de llatinismes en la llengua
pròpia, així com d’elements del vocabulari culte
i terminologia cientificotècnica.
Caracterització dels principals gèneres litera
ris d’època clàssica i valoració de la literatura
clàssica com a expressió de la dimensió cul
tural i estètica de la llengua. Identificació de la
pervivència posterior d’aquests gèneres literaris
per mitjà de fonts i suports diversos.
Criteris d’avaluació
Localitzar en el temps les etapes bàsiques
de les cultures grega i romana i els seus fets
més rellevants. Reconèixer els elements de
canvi i continuïtat entre ambdues cultures,
així com valorar la seva relació amb altres
cultures coetànies.
Identificar les formes bàsiques de l’orga
nització social i política de Grècia i Roma,
reconeixent els elements de pervivència en
4496

les institucions polítiques i socials del món
actual.
Localitzar l’espai geogràfic de les civilit
zacions grega i romana, així com elements
rellevants del patrimoni cultural i artístic de
l’època clàssica a Espanya i Catalunya, valorant
la necessitat de la seva preservació.
Valorar la mitologia clàssica com a font
d’inspiració al llarg de la història, identificant
la seva herència en algunes manifestacions
artístiques i culturals del món actual.
Reconèixer elements del llegat lingüístic
comú de les llengües romàniques actuals,
distingint alguns gèneres literaris aportats per
grecs i romans.
Identificar aspectes significatius de l’apor
tació de la cultura clàssica a la civilització
occidental en els camps del pensament, la
ciència i la tècnica.
Utilitzar fonts diverses per obtenir, organitzar
i processar informació sobre elements de la
vida quotidiana i el lleure de les societats grega
i romana, establint relacions entre el passat i
el present.
Valorar críticament l’herència dels clàssics i
les seves possibilitats d’influir en el món actual,
establint relacions entre alguns dels seus valors,
disposicions i costums i els actuals.
Annex 3
L’assignació horària global de les matèries
dels tres primers cursos de l’educació secun
dària obligatòria és la següent:
Llengua catalana i literatura: 315 hores.
Llengua castellana i literatura: 315 hores.
Llengua estrangera: 315 hores.
Matemàtiques: 315 hores.
Ciències de la naturalesa: 350 hores.
Ciències socials, geografia i història: 315
hores.
Educació física: 210 hores.
Educació per a la ciutadania i els drets
humans: 35 hores.
Educació visual i plàstica: 140 hores.
Música: 140 hores.
Tecnologies: 210 hores.
Matèries optatives: 245 hores.
Tutoria: 105 hores.
Religió (voluntària): 140 hores.
Quart curs
L’assignació horària de les matèries del quart
curs de l’educació secundària obligatòria és
la següent:
Llengua catalana i literatura: 105 hores.
Llengua castellana: i literatura 105 hores.
Llengua estrangera: 105 hores.
Matemàtiques: 105 hores.
Ciències socials, geografia i història: 105
hores.
Educació eticocívica: 35 hores.
Educació física: 70 hores.
Biologia i geologia: 105* hores.
Educació visual i plàstica: 105* hores.
Física i química: 105* hores.
Informàtica: 105* hores.
Llatí: 105* hores.
Música: 105* hores.
Segona llengua estrangera: 105* hores.
Tecnologia: 105* hores.
Projecte de recerca: 35 hores.
Tutoria: 35 hores.
Religió (voluntària): 35 hores.
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* L’alumnat cursarà tres de les matèries
senyalades.

Annex 4
Assignacions horàries de les diferents ma
tèries
Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal
Matèries

1r 2n 3r

Llengua catalana i literatura............. 3 3 3
Llengua castellana i literatura.......... 3 3 3
Llengua estrangera.......................... 3 3 3
Matemàtiques.................................. 3 3 3
Ciències de la naturalesa................ 3 3 4
Ciències socials, geografia
i història........................................... 3 3 3
Educació física................................ 2 2 2
Música............................................ 3	-	 1
Educació visual i plàstica.................-	 3 1
Tecnologia....................................... 2 2 2
Educació per a la ciutadania............-	-	 1
Religió (opcional)............................. 2 1 1
Tutoria............................................. 1 1 1
Matèries optatives........................... 2 3 2
Total setmanal............................... 30 30 30
El treball de síntesi, en cas que s’organitzi de
forma extensiva, es durà a terme dins l’horari
de les matèries.
Quart curs. Mitjana setmanal
Matèries
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Llengua catalana i literatura..........................3
Llengua castellana i literatura.......................3
Llengua estrangera.......................................3
Matemàtiques...............................................3
Ciències socials, geografia i història.............3
Educació eticocívica.....................................1
Educació física.............................................2
Projecte de recerca......................................1
Religió (opcional)..........................................1
Tutoria..........................................................1
Matèries optatives específiques....................9
Total setmanal............................................30
*L’alumnat ha de cursar tres matèries optatives
específiques a raó de tres hores setmanals
d’entre les següents:
Biologia i geologia.
Física i química.
Educació visual i plàstica.
Música.
Tecnologia.
Informàtica.
Llatí.
Segona llengua estrangera.

Annex 5
Els projectes interdisciplinars o globalitzats
que els centres implementin, amb l’aprovació
del Consell Escolar o, en el seu cas, del titular
del centre, a l’empara de l’article 23.8 d’aquest
decret, hauran de mantenir els següents mínims
d’hores per matèria:
Assignació horària global mínima de les
matèries dels tres primers cursos
Llengua catalana i literatura: 300 hores.
Llengua castellana i literatura: 300 hores.
Llengua estrangera: 280 hores.
Matemàtiques: 245 hores.
Ciències de la naturalesa: 210 hores.

Ciències socials, geografia i història: 210
hores.
Educació física: 105 hores.
Educació per a la ciutadania i els drets
humans: 35 hores.
Educació visual i plàstica: 105 hores.
Música: 105 hores.
Tecnologies: 140 hores.
Religió (voluntària): 140 hores.
Assignació horària mínima de les matèries
de quart curs
Llengua catalana i literatura: 105 hores.
Llengua castellana i literatura: 105 hores.
Llengua estrangera: 90 hores.
Matemàtiques: 90 hores.
Ciències socials, geografia i història: 70
hores.
Educació eticocívica: 35 hores.
Educació física: 35 hores.
Biologia i geologia: 70* hores.
Educació visual i plàstica: 70* hores.
Física i química: 70* hores.
Informàtica: 70* hores.
Llatí: 70* hores.
Música: 70* hores.
Segona llengua estrangera: 70* hores.
Tecnologia: 70* hores.
Religió (voluntària): 35 hores.
* L’alumnat cursarà tres de les matèries
senyalades.
Cada curs tindrà el màxim d’hores setmanals
que estableix l’article 11.1.
(07.176.092)

—2 Incloure a l’annex 1 de la Resolució
EDU/1642/2007, d’1 de juny, la composició
del tribunal número 17 de l’especialitat de
geografia i història del cos de professors
d’ensenyament secundari, que és la que es
reprodueix a continuació:
Tribunal titular número 17
President: Joan Salvador Ventura Benai
ges.
Vocal 1: Francesc Roman Pueyo.
Vocal 2: Ramon Teixidó Pla.
Vocal 3: Luis Margarit Fabregat.
Vocal 4: Maria Masse Langa.
Tribunal suplent número 17
Presidenta: Àngela Sagrera Perpiña.
Vocal 1: Salomé Carles Hierro.
Vocal 2: Maria Teresa Monclús Espuny.
Vocal 3: Maria Pilar Losantos Buil.
Vocal 4: M. Teresa Anglada Anglada.
—3 Deixar sense efectes el nomenament de
la senyora Montserrat Marquet Garcia com
a presidenta del tribunal titular número 5 de
l’especialitat d’educació primària del cos de
mestres que consta a l’annex 1 de la Resolució
EDU/1642/2007, d’1 de juny, i nomenar en el
seu lloc el senyor Juan José Hoyos Garcia.
—4 Deixar sense efectes el nomenament
del senyor Juan José Hoyos Garcia com a
president del tribunal suplent número 6 de
l’especialitat d’educació primària del cos de
mestres que consta a l’annex 1 de la Reso
lució EDU/1642/2007, d’1 de juny, i nomenar
en el seu lloc la senyora Montserrat Marquet
Garcia.
Barcelona, 19 de juny de 2007

RESOLUCIÓ EDU/1924/2007, de 19 de juny,
de modificació de la Resolució EDU/1642/2007,
d’1 de juny, per la qual es nomenen els tribunals
que han de jutjar els procediments selectius
per a la provisió de places de funcionaris
docents.

Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.170.132)

Per la Resolució EDU/1642/2007, d’1 de
juny, es van nomenar els tribunals que han
de jutjar els procediments selectius per a la
provisió de places de funcionaris docents
convocats per la Resolució EDU/825/2007, de
20 de març, de convocatòria de proves per
a la provisió de places de funcionari docent
(DOGC núm. 4850, de 27.3.2007).

RESOLUCIÓ EDU/1940/2007, de 25 de juny,
per la qual s’eleva a definitiva la Resolució
EDU/1349/2007, de 4 de maig, per la qual
es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius de
diversos centres docents privats per als nivells
postobligatoris.

En aquesta Resolució es va nomenar
el tribunal número 17 de l’especialitat de
geografia i història del cos de professors
d’ensenyament secundari, respecte del qual
s’ha detectat l’existència d’algun error en la
seva composició.

Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4 de
maig, es van resoldre amb caràcter provisional
la renovació i modificació dels concerts edu
catius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris (DOGC núm. 4880,
de 10.5.2007).

Així mateix, també s’han detectat alguns
errors en la composició dels tribunals número 5
i número 6 de l’especialitat d’educació primària
del cos de mestres.

Un cop acabat el període de preinscripció
per a l’admissió d’alumnes per al curs 20072008, i abans d’iniciar el període de matricula
ció, cal elevar a definitiva la Resolució esmen
tada, amb les modificacions corresponents, per
tal d’ajustar-la al resultat de la preinscripció,
d’acord amb l’article 31 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, amb
la modificació efectuada pel Decret 155/1997,
de 25 de juny.

A la vista d’aquests antecedents,

Resolc:
—1 Deixar sense efectes la composició del
tribunal número 17 de l’especialitat de geografia
i història del cos de professors d’ensenyament
secundari que consta a l’annex 1 de la Reso
lució EDU/1642/2007, d’1 de juny.
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D’altra banda, la Resolució EDU/1349/2007,
de 4 de maig, va denegar la concertació
d’unitats a algun centre docent privat, al qual
però cal ara atorgar el concert educatiu per a

Full de disposicions i actes administratius

les unitats sol·licitades, per haver-se modificat
les circumstàncies en virtut de les quals es
van denegar.
Per tant, i a proposta de la Direcció General
de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
—1 Elevar a definitiva la Resolució
EDU/1349/2007, de 4 de maig, per la qual
es resol amb caràcter provisional la renova
ció i modificació dels concerts educatius de
diversos centres docents privats per als nivells
postobligatoris, amb les modificacions que
s’especifiquen als annexos 1 i 2 d’aquesta
Resolució.
Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta Re
solució en el sentit que s’establia a la Resolució
EDU/1349/2007, de 4 de maig.
—2 Les renovacions i modificacions dels con
certs educatius que s’aproven definitivament
per aquesta disposició tindran efectes a partir
de l’1 de setembre de 2007 i es formalitzaran
mitjançant un document administratiu que
subscriuran el director dels serveis territorials
que correspongui del Departament d’Educació
i el titular del centre afectat.
—3 La concessió d’aquesta renovació i mo
dificació dels concerts educatius dels centres
docents privats es farà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària EN03 D/488000100/4210.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestati
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 25 de juny de 2007
Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
Annex 1
BATX: batxillerat.
BATX: U1 - U2.
U1: unitats concertades de primer curs de
batxillerat.
U2: unitats concertades de segon curs de
batxillerat.
CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.

CFPM: N1 - N2.
N1: unitats concertades de cicle formatiu de
grau mitjà de primer curs.
N2: unitats concertades de cicle formatiu de
grau mitjà de segon curs.
CFPM 0201: Gestió administrativa.
CFPM 0302: Explotacions agràries exten
sives.
CFPM 0303: Treballs forestals i de conservació
del medi natural.
CFPM 0305: Jardineria.
CFPM 0501: Electromecànica de vehicles.
CFPM 0601: Comerç.
CFPM 0801: Equips i instal·lacions electro
tècniques.
CFPM 0802: Equips electrònics de consum.
CFPM 1001: Cuina.
CFPM 1002: Pastisseria i forneria.
CFPM 1003: Serveis de restaurant i bar.
CFPM 1402: Mecanització.
CFPM 1601: Cures auxiliars d’infermeria.
CFPM 1602: Farmàcia.
CFPM 1701: Atenció sociosanitària.
CFPM 1902: Muntatge i manteniment d’instal·
lacions de fred, climatització i producció
de calor.
CFPM 2201: Explotació de sistemes infor
màtics.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS : G1 - G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de
grau superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de
grau superior de segon curs.
CFPS 0252: Administració i finances.
CFPS 0352: Gestió i organització de recursos
naturals i paisatgístics.
CFPS 0551: Automoció.
CFPS 0651: Gestió comercial i màrqueting.
CFPS 0751: Desenvolupament i aplicacions
de projectes de construcció.
CFPS 0752: Desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions topogràfiques.
CFPS 0753: Realització i plans d’obres.
CFPS 0851: Sistemes de regulació i control
automàtics.
CFPS 0852: Desenvolupament de productes
electrònics.
CFPS 0854: Sistemes de telecomunicació i
informàtics.
CFPS 1253: So.
CFPS 1254: Producció d’audiovisuals, ràdio
i espectacles.
CFPS 1452: Desenvolupament de projectes
mecànics.
CFPS 1453: Producció per mecanització.
CFPS 1652: Higiene bucodental.
CFPS 1661: Audiopròtesis.
CFPS 1951: Manteniment i muntatge d’instal·
lacions d’edifici i procés.
CFPS 1952: Desenvolupament de projectes
d’intal·lacions de fluids, tèrmiques i de
manutenció.
CFPS 2251: Administració de sistemes in
formàtics.
CFPS 2252: Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques.
USD: unitats sol·licitades denegades.
Causes de denegació (CD):
(1) La unitat sol·licitada no assoleix, d’acord
amb les dades de preinscripció, el nombre
d’alumnes previst per concertar el nivell edu
catiu corresponent.
Causes de concessió (CC):
4498

(2) El centre està autoritzat per impartir el
nombre d’unitats per a les quals va sol·licitar
el concert educatiu.
serveis territorials: barcelona i (ciutat)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Barceloneta.
Codi: 08010961.
Ensenyaments i unitats concertades:
BATX: 3-2.
Annex 2
serveis territorials: barcelona i (ciutat)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre Villar.
Codi: 08037589.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1253: 3-3.
CFPS 1254: 1-0. CC: (2).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: El Clot.
Codi: 08009260.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1402: 1-1.
CFPM 1902: 2-2.
CFPS 0551: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0751: 1-1.
CFPS 0752: 1-1.
CFPS 0753: 0-1.
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 0852: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1452: 0-1.
CFPS 1453: 1-1.
CFPS 1661: 1-2.
CFPS 1951: 1-1.
CFPS 1952: 1-1.
CFPS 2251: 0-1.
CFPS 2252: 1-1.
serveis territorials: barcelona ii
(comarques)

Municipi: les Masies de Voltregà (Osona).
Denominació: EFA Quintanes.
Codi: 08032154.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0302: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0303: 1-1.
CFPM 0305: 1-1.
CFPS 0352: 1-1.
Municipi: Manresa (Bages).
Denominació: Joviat.
Codi: 08020036.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 1001: 2-2.
CFPM 1002: 1.
CFPM 1003: 2.
CFPM 1601: 1.
CFPM 1602: 1.
CFPM 1701: 0-0.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1652: 1.

Núm. 1147

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Bar
celonès).
Denominació: Català Comercial.
Codi: 08032051.
Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0201: 1.
CFPM 0802: 0-1.
CFPM 1701: 1-0. CC: (2).
CFPM 2201: 1-0. CC: (2).
(07.173.011)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte de gestió de servei públic, modalitat
concessió (exp. 1276/07).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Subministra
ments.
c) Número d’expedient: 1276/07.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió de servei
públic, modalitat concessió, relativa al transport
escolar per al trasllat provisional dels alumnes
del CEIP Josep Maria de Sagarra fins a l’antic
CEIP Pirineus.
b) Termini d’execució: des del 12 de setem
bre de 2007 fins al 30 de juny de 2009.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import diari màxim: 898,80 euros, IVA
inclòs.
Import total màxim: 318.175,20 euros, IVA
inclòs, condicionat a l’aprovació pel Govern
de la despesa pluriennal i desglossat en les
següents anualitats:
Any 2007: 60.219,60 euros, IVA inclòs.
Any 2008: 159.087,60 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 98.868,00 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: del 2% del pressupost màxim
de licitació.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Documentació acreditativa de solvència
econòmica, financera i tècnica que consta a
l’apartat E del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa ha de demostrar que té un xifra
de negocis global anual durant els últims tres
exercicis d’un mínim de 152.724,10 euros
anuals.
—7 Criteris de valoració
a) Proposició econòmica: fins a 45 punts.
b) Menor antiguitat dels vehicles: fins a
45 punts.
c) Millores presentades per l’empresa: fins
a 10 punts.
—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Educació-Registre
General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta
baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.551.69.00/93.400.69.00.
Ext 3247.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet: http://www10.gencat.
net/pls/ense_lici/p01.menu
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació
de proposicions.
—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC. Es fa constar que
si l’últim dia del termini és dissabte o festiu,
la presentació de proposicions es prorrogarà
fins al proper dia hàbil.
b) Documentació que cal presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Registre
General (de 09.00 h. a 14.00 h).
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data d’imposició de
la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de
correu electrònic que s’esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l’obertura pública de les ofertes.
—10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Serveis
Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: set dies naturals comptats des
de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de les proposicions. Si el dia
d’obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament a les
persones interessades la data d’obertura de
proposicions.
e) Hora: 10.00 h.
—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Barcelona, 21 de juny de 2007
M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(07.172.006)

del promotor, es va instruir l’expedient cor
responent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa d’aplicació, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim
general no universitaris, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu
cació infantil Acuarella, de Barcelona, en els
termes següents:
Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08066191.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: Acuarella.
Adreça: c. Sant Fructuós, 46-48, baixos.
Titular: Eduanens, SCP.
NIF: G63884423.
Aquesta autorització té efectes des de l’inici
del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 4 unitats amb
capacitat per a 59 llocs escolars.
A aquest centre li són d’aplicació les previ
sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits del centres.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, previ al recurs contenciós
administratiu, poden interposar recurs de
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte
en el termini d’un mes a comptar de l’ende
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 20 de juny de 2007

RESOLUCIÓ EDU/1988/2007, de 20 de juny,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
d’educació infantil Acuarella, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud d’autoritza
ció d’obertura d’un centre d’educació infantil
de primer cicle, presentada pel representant
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p. d.

(Resolució EDU/4208/2006, DOGC de
22.12.2006)
José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(07.159.110)
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RESOLUCIÓ EDU/1980/2007, de 27 de
juny, per la qual es modifica la Resolució
EDU/1785/2007, de 18 de juny, la qual
anuncia la convocatòria de concurs públic
per formar part de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent en centres públics
no universitaris dependents del Departament
d’Educació.
Per la Resolució EDU/1785/2007, de 18 de
juny, es va obrir convocatòria de concurs públic
per formar part de la borsa de treball per prestar
serveis amb caràcter temporal com a personal
interí docent en centres públics no universita
ris dependents del Departament d’Educació
(DOGC núm. 4907, de 18.6.2007).
D’acord amb el que estableix l’apartat 2
de la Resolució EDU/1785/2007, de 18 de
juny, el termini de presentació de sol·licituds
per participar en aquesta convocatòria és des
del dia 20 de juny fins al 10 de juliol de 2007,
ambdós inclosos.

A la vista del volum de sol·licituds pre
sentades i per a una millor gestió de la seva
tramitació es fa aconsellable l’ampliació del
termini de presentació de sol·licituds.
Per això,
Resolc:
Modificar l’apartat 2 de la Resolució
EDU/1785/2007, de 18 de juny, i establir el
nou termini de presentació de sol·licituds per
participar en aquesta convocatòria des del 20
de juny fins al 18 de juliol, ambdós inclosos.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa les persones interessades
poden interposar recurs contenciós adminis
tratiu davant el jutjat contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa
ment recurs de reposició, abans del recurs
contenciós administratiu, davant el director
general de Recursos del Sistema Educatiu,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende
mà de la seva publicació al DOGC, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 27 de juny de 2007
p. d.

(Resolució de 12.6.2007, DOGC de
15.6.2007)
Francesc Vidal i Pla
Director general de Recursos
del Sistema Educatiu
(07.177.143)
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