PROGRAMACIÓ ANUAL PER ÀREES
NIVELL: 1r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CURS : 2013/2014

ÀREA: CATALÀ

NIVELL: 1r

LLIBRE: XAU 1. Editorial Vicens Vives ( Llengua i literatura. Activitats. Lectures.).

1r -TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

Inicial

TEMPORITZACIÓ

ALTRES (activitats complementàries, tasques, projectes,...)

Organitzar el material i adaptació.

Setembre

Lectoescriptura

Setembre

1

El parc del gorrió

Octubre

Activitats del tema. Racó de llengua.

2

La capsa del tresor

Octubre

Activitats del tema. Control dels temes 1 i 2. Racó de llengua.

3

La palmera

Octubre

Activitats del tema. Racó de llengua. Recepta de bunyols.

4

La pluja

Novembre

Activitats del tema. Control dels temes 3 i 4. Racó de llengua.

5

La font

Novembre

Activitats del tema.Racó de llengua.

6

La plaça

Novembre

Activitats del tema. Control dels temes 5 i 6.Racó de llengua.

7

Na Sire i els contes

Desembre

Activitats del tema. Racó de llengua

8

El berenar

Desembre

Felicitació de Nadal. Activitats del tema. Control dels temes 7 i
8. Racó de llengua.

Reforç temes 1a avaluació

Desembre

Carta dels Reis i Recepta de bombons de Nadal. Avaluació 1r
trimestre. Racó de llengua. Avaluació de Competències
Bàsiques.

Lectures a casa

Setmanalment

Tallers de llengua.

Quinzenalment

Proves inicials

2n TRIMESTRE
9

Les juguetes del rei

Gener

Activitats del tema. Racó de llengua.

10

Què és?

Gener

Activitats del tema. Control dels temes 9 i 10. Racó de llengua.

Fer gloses de Sant Antoni.
11

Els pirates

Gener

Activitats del tema. Racó de llengua. DENIP

12

La revista

Febrer

Activitats del tema. Control dels temes 11 i 12. Racó de
llengua.

13

L'aniversari

Febrer

Activitats del tema. Racó de llengua.

14

Feim un joc d'aigua

Febrer

Activitats del tema. Control dels temes 13 i 14. Racó de
llengua.

15

L'hora del conte

Març

Activitats del tema. Racó de llengua.

16

Bestiari

Març

Activitats del tema. Control dels temes 15 i 16. Racó de
llengua.

Reforç temes 2a avaluació

Març

Avaluació del 2n trimestre. Avaluació de Competències
Bàsiques.

Lectures a casa

Setmanalment

Tallers de llengua.

Quinzenalment

3r TRIMESTRE
17

La tia Maria

Abril

Activitats del tema. Activitats de la revista Kromiuossa.
Recepta de crespells.

18

El partit de futbol

Abril

Festa del llibre. Activitats del tema. Control dels temes 17 i 18.
Racó de llengua.

19

Anam a l'ambulatori

Abril

Activitats del tema. Racó de llengua.

20

Els gegants

Maig

Activitats del tema. Control dels temes 19 i 20. Racó de
llengua.

21

A conillons

Maig

Activitats del tema. Racó de llengua.

22

El ratolí Marcel·lí

Maig

Activitats del tema. Control dels temes 21 i 22. Racó de
llengua.

23

El gorrió

Juny

Activitats del tema. Racó de llengua.

24

Treball del
llibre de
lectura

La medusa

Juny

Activitats del tema. Control dels temes 23 i 24. Racó de
llengua.

Reforç temes 3a avaluació

Juny

Avaluació del 3r trimestre. Avaluació de Competències
Bàsiques.

Lectures a casa

Setmanalment

Tallers de llengua.

Quinzenalment

La Sol i en Pol

Abril - Maig

Lectura i realització del treball.

CURSO: 2013/2014

ÁREA: CASTELLANO

NIVEL: 1º

1r -TRIMESTRE
TEMA

TÍTULO

Inicial

Organizar el material, pruebas
iniciales y adaptación

TEMPORIZACIÓN

OTROS (actividades complementarias, proyectos,...)

Septiembre

1

La ratita presumida

Octubre

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema.

2

Los tres osos

Octubre

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema. Ficha de control temas 1 y 2.

3

La liebre y el elefante

Novembre

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema.

4

El pastorcito y el lobo

Noviembre - Diciembre

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema. Ficha de control temas 3 y 4.

Diciembre

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Evaluación del
1r trimestre. Evaluación de Competencias básicas.

Repaso temas 1a evaluación

2º TRIMESTRE
5

La casa de Tres Botones

Enero

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema.

6

La liebre que se volvió blanca

Enero - Febrero

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema. Ficha de control temas 5 y 6.

7

La montaña orgullosa

Febrero

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema.

8

Nenúfar

Marzo

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema. Ficha de control temas 7 y 8.

Repaso temas 2a evaluación

Marzo

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Evaluación del
2º trimestre. Evaluación de Competencias Básicas.

3r TRIMESTRE
9

La fiesta de cumpleaños

10

Fu, el tigre despistado

Abril- Mayo

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema. Ficha de control temas 9 y 10.

11

El color de los pàjaros

Mayo

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema.

12

Humpai, el cazador

Mayo – Junio

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Actividades del
tema. Ficha de control temas 11 y 12

Junio

Proyecto de lectoescriptura. Talleres de lengua. Evaluación del
3r trimestre. Evaluación de Competencias Básicas.

Repaso temas 3a evaluación

Abril

Fiesta del Libro. Proyecto de lectoescriptura. Talleres de
lengua.

CURS : 2013/2014

ÀREA: ANGLÈS

NIVELL: 1r

1r TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

Hello!

Setembre

-Rutina inici classe
-Revisió continguts
-Activitats amb els ordinadors
-Prova inicial oral

Birthdays

Octubre

-Rutina aniversaris

1

Where's my baby?

Octubre

-Rutina inici de classe
-Activitats de reforç i consolidació
-Activitats amb els ordinadors.
-Control del tema.

2

Fly, kite, fly!

Novembre- Desembre

-Rutina inici de classe
-Activitats de reforç i consolidació
-Activitats amb els ordinadors.
-Control del tema.

Starter Unit

Festivals

ALTRES (activitats complementàries, tasques, projectes,...)

Festivals

Halloween

Novembre

-Projecte

Festivals

Christmas

Desembre

-Fer un ninot de neu.
-Projecte

Desembre

-Activitats de consolidació

Desembre

-Rutina inici de classe
-Activitats de reforç i consolidació
-Activitats amb els ordinadors.
-Control del tema.

1-2 Revision
Festivals

Christmas

2n TRIMESTRE
3

The enormous carrot

-Rutina inici de classe
-Activitats de reforç i consolidació

-Activitats amb els ordinadors.
-Control del tema
4

The king of the jungle

Gener

-Rutina inici de classe
-Activitats de reforç i consolidació
-Activitats amb els ordinadors.
-Control del tema

Festivals

Peace Day

Gener

-Poster

Festivals

Carnival

Març

-Caretes, cartell

Teatre en anglès

febrer

Activitats prèvies

Març

-Activitats de consolidació

3-4 Revision
Festivals

Easter

Març

-Activitats del tema.
-Activitats amb els ordinadors.
-Fer una targeta de Easter.

Festivals

Pancake Day

Març

-Fer un crep amb cartolina

3rTRIMESTRE
5

Chuck's new clothes

Abril

-Rutina inici de classe
-Activitats de reforç i consolidació
-Activitats amb els ordinadors.
-Control del tema

6

Aziza's hat

Maig

-Rutina inici de classe
-Activitats de reforç i consolidació
-Activitats amb els ordinadors.
-Control del tema

Shopping

Juny

-Activitats de consolidació
-Prova final

5-6 Revision

CURS: 2013/2014

ÀREA: MATEMÀTICAS

NIVEL: 1r

LIBRE: CIFRA 1. Editorial Vicens Vives
1r -TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

Inicial

TEMPORITZACIÓ

ALTRES (activitats complementàries, tasques, projectes,...)

Organitzar el material, proves
inicials i adaptació.

Setembre

1

Nombres fins al 9

Octubre

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

2

La suma

Octubre- Novembre

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

3

La resta

Novembre

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

4

La desena. Nombres fins al 19

Desembre

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

Reforç temes 1a avaluació

Desembre

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

2n TRIMESTRE
5

Sumes i restes. Nombres fins al 19

Gener

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

6

Desenes fins al 90

Gener

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

7

Suma de nombres de 2 xifres

Febrer

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

8

Resta de nombres de 2 xifres

Març

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

Reforç temes 2a avaluació

Març

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

3r TRIMESTRE
9

La suma duent-ne

10

Longitud

11

Pes i capacitat

12

Figures geomètriques
Reforç temes 3a avaluació

Abril

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

Abril - Maig

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

Maig

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

Maig – Juny

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

Juny

Racó de matemàtiques. Activitats del tema, del quadernet, del
llibre i fitxa control.

CURS: 2013/2014

ÀREA: MEDI

NIVEL: 1r

LIBRE: FAR 1. Medi natural, social i cultural. Editorial Vicens Vives
1r -TRIMESTRE
BLOC
Inicial
1
2

TÍTOL

TEMA

TEMPORITZACIÓ

Organitzar el material
El nostre cos
L'escola i el carrer

ALTRES (activitats complementàries, tasques,
projectes,...)

Octubre
Descobrim el nostre cos

Octubre

Creixem

Novembre

Les verges.

La nostra escola

Novembre

Sortida del primer trimestre. Terme municipal

Som vianants

Desembre

Reforç temes 1a avaluació

Desembre

Taller de medi

Setmanal

Festes de Nadal i Reis

2n TRIMESTRE
3
4

Les famílies
El paisatge

La família

Gener

Festa de Sant Antoni

Un lloc per viure

Febrer

.Sortida al museu de les joguines. Sa Pobla

Les estacions de l'any

Febrer

Rua escolar. Jaia Quaresma

Canvis a l'entorn

Març

Reforç temes 2a avaluació

Març

Taller de medi

Festes de Pasqua. Setmana Cultural

Setmanal
3r TRIMESTRE

5
6

Les plantes i el medi ambient Ens agraden les plantes
Els animals

Abril

Cuidam el medi

Abril

Ens agraden els animals

Maig

Sortida a Sa Punta de n'Amer

Coneixem els animals

Juny

Berenars solidaris

Reforç temes 3a avaluació
Taller de medi

Juny
Setmanal

Festa del Sol que Balla

CURS: 2013/2014

ÀREA: artística

NIVELL: 1r curs

ARTÍSTICA 1r TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

ALTRES (activitats complementàries, tasques, projectes,...)

1

- L'art naïf
- El collage

1 trimestre

Activitats programades pels tutors.

- L'art naïf: figures geomètriques

1 trimestre

Activitats programades pels tutors.

- L'art naïf: els colors
- Composició

1 trimestre

Activitats programades pels tutors.

2n TRIMESTRE
2
3r TRIMESTRE
3

CURS : 2013/2014

ÀREA: MÚSICA

NIVELL: 1r

LLIBRE: MÚSICA I DANSA 1r Projecte 3.16
1r TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

1

SONS QUE ENS ENVOLTEN

Octubre

2

QUIN RITME!

Novembre - Desembre

ALTRES (activitats complementàries, tasques, projectes,...)
La pulsació
So i silenci
Sons coneguts
Instruments de percussió: Fusta, metall i membrana
El timbre dels instruments
Intensitat: fort, mig fort i fluix
Avaluació
Durada: llarg, curt
Direccionalitat del so: sirenes
Altura: agut /greu
De la pulsació a la negra
Figures rítmiques: la negra i les dues corxeres
Cançó amb obstinat rítmic
El ritme de les cançons
Cançó de Nadal
Avaluació

2n TRIMESTRE
3

MÚSICA, MESTRE!

Gener - Febrer

4

VOLEM MÚSICA

març

Gloses de Sant Antoni
Altura: agut, mitjà , greu
Intensitats: els reguladors
Ritme amb instruments
Construcció d'un instrument
El sol i el mi al pentagrama
Avaluació
El silenci de negra

Cançó amb obstinat rítmicament
Ritmes amb instruments
Cançons amb sol i mi
Escriptura i interpretació del sol i mi
Cançó amb obstinat melòdic
Cançó recitada
Avaluació
3r TRIMESTRE
5

CREIXEM AMB LA MÚSICA

Abril - Maig

El sol, el mi i el la
Lectura i instrumentació.
Figures rítmiques: la negra, les dues corxeres i el silenci de
negra.
Invenció d'una melodia
Avaluació

6

MÚSIC A PER TOT ARREU

Maig- Juny

Figura rítmica: la blanca
Poemes amb ritme
Ritmes amb instruments
Pregunta-resposta
Les notes: sol, mi i la
La producció del so
Avaluació

CURS : 2013/2014

ÀREA: Educació Física

NIVELL: 1r. nivell

1-TRIMESTRE
TEMA

1

2

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

ALTRES (activitats complementàries, tasques, projectes,
objectius didàctics)

Coneix i comprèn el teu cos

Setembre - octubre

Equip d'educació física.
Identificar les diferents parts del cos: cap, tronc, extremitats
superiors i extremitats inferiors. Experimentar tots els
possibles moviments dels diferents segments corporals.
Utilitzar de manera apropiada aquests segments corporals.
Representar les parts i els diferents segments corporals.
Realitzar moviments amb els dos costats del cos, tant simètrics
com asimètrics i tant successius com simultanis. Desenvolupar
l'afirmació de la lateralitat

Una màquina en perfecte estat.

Setembre - octubre
Localitzar les parts del cos que intervenen en la respiració.
Experimentar inspiracions i aspiracions tant per via nasal com
bucal. Experimentar diferents estats de to muscular en diverses
posicions corporals, en vertical i en horitzontal. Identificar i
comprendre hàbits higiènics de la vida quotidiana en la cura
del cos. Adoptar el bon ús i el respecte del material de classe
com a norma de conducta.

3

Activitats a la natura

Octubre

Conèixer i practicar diferents activitats que es poden realitzar a
la natura, mesures de precaució per evitar accidents, normes de
respecte i protecció envers la natura, hàbit de practicar exercici
físic a la natura, respectar els companys i companyes i les
seves particularitats, valorar la importància de tenir una zona
de pinar aprop del centre.

4

El cos en moviment

Novembre

Comprovar la mobilitat de les diferents articulacions.
Comprovar la mobilitat de la columna vertebral. Adoptar
postures corporals amb el cos recollit i amb el cos en extenció.
Desenvolupar i millorar la flexibilitat de manera global i
segmentària.

5

Sentits i equilibri

Desembre

Adoptar postures corporals amb el cos recollit e el cos en
extensió. Experimentar la possibilitat de moviment dins de
cada posició. Practicar situacions d'equilibri amb diferents
bases de sustentació. Dur a terme situacions d'equilibri en
diferents plans i superfícies. Reaccionar davant de situacions
que provoquen el desequilibri postural.

6

Una aventura per l'espai

Desembre - gener

Orientar-se en l'espai proper prenent com a referència el propi
cos o un objecte. Contrastar les agrupacions o dispersions tant
de persones com de material. Desplaçar-se tot seguint una
direcció determinada prèviament. Apreciar les distàncies entre
un mateix i un objecte.
Apreciar l'espai ocupat pel cos en diferents posicions. Afirmar
la lateralitat

7

El temps

Gener - febrer

Percebre la durada del temps (curt-llarg). Comparar diferents
velocitats (ràpid-lent), d'objectes en moviment, comp per
exemple pilotes. Distingir nocions relacionades amb
l'organització temporal (abans-durant-després). Identificar
diversos moments d'un moviment. Experimentar intensitats.
Explorar el ritme a través del moviment espontani. Practicar
les nocions de simultaneïtat i successió. Distingir la noció de
moviment-pausa i durada de la pausa.

8

Formes de desplaçar-nos

Febrer

Realitzar, caminat i corrent, un mateix recorregut amb diferents
amplituds de pas.
Conèixer i identificar els tipus de desplaçaments. Coordinar

diverses possibilitats de moviments. Realitzar salts de dalt
abaix i de baix a dalt. Observar i identificar els tipus de salts.
Incrementar la seguretat en les caigudes amb relació als
diferents tipus de salts. Combinar accions amb desplaçaments i
salts.
9

Correm, saltem i girem

Març - Abril

Millorar les formes bàsiques dels desplaçaments i els salts.
Experimentar les maneres de girar al voltant dels diferents
eixos corporals. Coordinar de manera global accions de salts i
girs. Establir de manera global accions de desplaçaments., salts
i girs.

10

Juguem amb objectes

Abril - Maig

Perfeccionar les formes globals d'autollançaments. Progressar
en els llançaments a distància. Desenvolupar la precisió en els
llançaments. Conèixer i identificar les formes de llançaments:
bot, passada, colpeig i recepció.

11

Altres espais, noves activitats

12

El meu cos s'expressa i balla

Maig- Juny

Juny

Sensibilitzar-se per la interacció amb l'entorn en les activitats a
la natura. Adaptar les habilitats bàsiques a diferents espais
naturals. Experimentar i identificar jocs fora de l'entorn
habitual.
Experimentar les possibilitats expressives del propi cos de
manera global. Simbolitzar accions de la vida quotidiana.
Representar objectes animats i inanimats fàcilment
recognoscibles. Gaudir del ritme mitjançant el moviment
espontani.

CURS : 2013/2014

ÀREA: RELIGIÓ

NIVELL: PRIMER E.P

TRIMESTRE
1-TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

1

DÉU I LA NATURA

SETEMBRE

2

L'AMOR I LA FELICITAT

OCTUBRE

3

UNA FESTA ALEGRE

NOVEMBRE

4

EL NADAL

DESEMBRE

ALTRES (activitats complementàries, tasques, projectes,...)

FELICITACIONS DE NADAL / BETLEM

2- TRIMESTRE

5

GRÀCIES PER L'AMOR

GENER

6

ELS BONS EXEMPLES

GENER-FEBRER

7

UNA GRAN FAMÍLIA

FEBRER-MARÇ

8

UNA SETMANA PER RECORDAR

MARÇ

9

SÍMBOLS AMB MISSATGE

ABRIL

10

EL LLENGUATGE DELS GESTOS

MAIG

11

PARLAR AMB DÉU

MAIG

12

LA CASA DELS CRISTIANS

JUNY

3-TRIMESTRE

COLOM DE LA PAU

