PROGRAMACIÓ ANUAL PER ÀREES
NIVELL: 3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CURS: 2013-2014

CURS : 2013/2014

ÀREA: CATALÀ

NIVELL: TERCER

LLENGUA 3 .Editorial Vicens Vives (XAU)

1r-TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

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

1

Les tres germanes

Octubre

2

Joc del ca magnètic

Octubre - Novembre

3

El recol·lector de cocos

Novembre

Activitats del tema.
Sortida del primer trimestre. (pel terme de Sant Joan)

4

Na Lulú vol que respectin la seva
vida privada.

Desembre

Activitats del tema.
Control temes 3 i 4 i Avaluació de Competències Bàsiques.
Eficàcia lectora.
Redactar una postal de Nadal.
Recepta de TORRÓ DE XIXONA .
Informes 1a avaluació

Treball del
llibre de lectura

El vampiret draculet

Novembre- Desembre

Quadernet
d'activitats

Xanca 5
Lectures a casa

Prova inicial.( Avaluació inicial)*
Les activitats del tema.
Activitats del tema.
Control temes 1 i 2 .

Lectura i realització del treball.

Octubre- Novembre- Desembre Activitats de comprensió lectora
Setmanalment

Lectura en veu alta i comprensió. PSLE

2n-TRIMESTRE
5

Els tres jutges

Gener

6

Un monstre de cap color

Gener - Febrer

Activitats del tema, gloses Sant Antoni i La Pau
Activitats del tema i Control temes 5 i 6.
Sortida del 2n trimestre (fàbrica Quelly)

7

Notícies

Febrer - Març

8

La fabricació del paper

Març

Treball del
llibre de lectura

Les cinc tocades

febrer- març

Lectura i realització del treball.

Quadernet
d'activitats

Xanca 5

Gener

Activitats de comprensió lectora

Quadernet
d'activitats

Xanca 6

febrer- març

Activitats de comprensió lectora

Setmana
cultural

El circ

abril

Lectures a casa

Setmanalment

Activitats del tema.
Activitats del tema.
Control temes 7 i 8 i Avaluació de Competències Bàsiques.
Informes 2a avaluació.
Eficàcia lectora.
Recepta culinària. PANADES

Espectacle de circ a l'escola.
Lectura en veu alta i comprensió. PSLE

3r-TRIMESTRE
9

Llegim poemes i endevinalles

Abril

10

Feim un espectacle de màgia

Abril - Maig

11

Bona nit i bona hora

Maig

Activitats del tema.
Sortida del 3r trimestre. (per la costa)

12

T'has romput un braç o una cama?

Juny

Activitats del tema.
Control temes 11 i 12 i Avaluació de Competències Bàsiques.
Eficàcia lectora.
Informes 3a avaluació.

Quadernet
d'activitats

Xanca 6

Abril - Maig

Lectures a casa

Setmanalment

Activitats del tema.
Activitats del tema .
Control temes 9 i 10.

Activitats de comprensió lectora.
Lectura en veu alta i comprensió. PSLE

(Avaluació inicial)* Accions i activitats per atendre les necessitats específiques dels alumnes:
Una vegada haver passat les proves inicials es detecten aquells alumnes que tenen mancances a algunes àrees instrumentals i passen a formar
part d'alumnes de suport . Aquests alumnes seran atesos principalment dins l'aula pel mestre de suport, tutor i PT. Realitzen activitats de reforç per tal
d'assolir els mínims de l'àrea. Una vegada assolits els mínims es donen d'alta del grup.

CURS : 2013/2014

ÀREA: CASTELLÀ

NIVELL: TERCER

LENGUA 3 .Editorial Vicens Vives (ZUM)

1er-TRIMESTRE
TEMA

TÍTULO

TEMPORIZACIÓN

OTROS (actividades complementarias, tareas, proyectos,...)

1

Don Pirulí de la Habana.

Octubre

2

Amigos por el mundo.

Octubre-Noviembre

Actividades del tema.
Control temas 1 y 2

3

Las siete princesas de las
zapatillas rotas.

Noviembre

Actividades del tema.

4

Va de cómics.

Diciembre

Actividades del tema.
Redactar una felicitación de Navidad.
Control temas 3 y 4 y Evaluación de las Competencias Básicas.
Eficacia lectora.

Lecturas en casa

Semanalmente

Prueba inicial.
Las actividades del tema

Lectura en voz alta y comprensión. PSLE

2ª-TRIMESTRE
5

Raatón, el cartero y Caperucita
Roja.

Enero

Actividades del tema.
La Paz

6

La publicidad.

Enero - Febrero

Actividades del tema.
Control temas 5 y 6.

7

El oso cansado.

Febrero - Marzo

Actividades del tema.

8

Los arcoíris.

Marzo

Lecturas en casa

Semanalmente

Actividades del tema.
Control temas 9 y 10 y Evaluación de las Competencias
Básicas.
Eficacia lectora.
Lectura en voz alta y comprensión. PSLE

3er-TRIMESTRE
9

Un extraño en el tejado.

Abril

10

Animales diminutos: los insectos.

Abril - Mayo

11

Atalanta

Mayo

Actividades del tema

12

Un recital de poesía.

Junio

Actividades del tema.
Control temes 13 y 14 y Evaluación de las Competencias
Básicas.
Eficacia lectora.

Trabajo del
libro de lectura

El Conejo de peluche

Mayo - Junio

Lectura y realización del trabajo.

Semanalmente

Lectura en voz alta y comprensión. PSLE

Lecturas en casa

Actividades del tema
Actividades del tema y Control temes 11 y 12.

CURS : 2013/2014

ÀREA: ANGLÈS

NIVELL: 3r

TRIMESTRE
1-TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

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

Starter Unit

Hello Granny!

Setembre

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

1

Our house

Octubre

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

Festival

Happy Halloween

Octubre

-Projecte

2

Wizard school

Desembre

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

Christmas

Christmas

Desembre

-Fer projecte
-Fer i decorar un arbre de Nadal.

Revisió

Revisió 1-2

Desembre

-Activitats de consolidació
-Prova temes

2nTRIMESTRE
3

Activity Camp

Gener

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

4

Lunch with aliens

Teatre en anglès
Festival
Revisió

Easter

Febrer

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

Gener

Activitats prèvies

Març

3-4 Revision

-Taller ous Pasqua

Març

-Activitats de consolidació
-Prova

3r TRIMESTRE
5

The robber's clothes

Abril

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

6

Haunted House

Maig

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

Juny

-Activitats de consolidació
-Prova

Revision

Revisió 5- 6

CURS : 2013/2014

ÀREA: C. MEDI

NIVELL: TERCER

Medi 3 Ed. Vicens Vives (FAR)
1r-TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

1

Conec i tenc cura del meu cos.

Octubre

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

2

Els sentits.

Octubre – Novembre

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

3

Els animals

Novembre

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

5

L'aigua

Desembre

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

12

El nostre passat. Festes del trimestre

Durant el trimestre

Reciclatge

Mensualment

Hort

Trimestralment

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

Mapes conceptuals, experiments i control del tema.
Avaluació de les CCBB.
Festa de Nadal
Observació de la bona separació del fems i buidar papereres als
contenidors corresponents
Observació, neteja, sembrar i recollir

Sortida del primer trimestre pel terme de Sant Joan
2n-TRIMESTRE
6

El paisatge que ens envolta.

Gener

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

7

Representar l'entorn.

Gener - Febrer

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

8

Els pobles i les ciutats.

Febrer - Març

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

11

Vivim en societat.

Març

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

12

El nostre passat. Festes del trimestre

Reciclatge

Durant el trimestre

Mensualment

Mapes conceptuals, experiments i control del tema.
Avaluació de les CCBB.
Festa de Pasqua.
Observació de la bona separació del fems i buidar papereres als
contenidors corresponents

Hort

Trimestralment

Observació, neteja, sembrar i recollir

Sortida del segon trimestre a la fàbrica Quelly
3r-TRIMESTRE
4

Les plantes

Abril

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

9

Els treballs (I)

Abril

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

10

Els treballs (II)

Maig

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

11

Vivim en societat

Maig

Mapes conceptuals, experiments, control del tema i CCBB

12

El nostre passat

Durant tot el curs

Reciclatge

Mensualment

Hort

Trimestralment

Mapes conceptuals, experiments i control del tema
Avaluació de les CCBB.
Festa del Sol que Balla.
Observació de la bona separació del fems i buidar papereres als
contenidors corresponents
Observació, neteja, sembrar i recollir

Sortida del tercer trimestre per la costa (falta concretar)

CURS: 2013/2014
ÀREA: MATEMÁTICAS
LLIBRE DE TEXT: Ed. Vicens Vives Matemàtiques 3 ( CIFRAS)

NIVELL: 3r

1r -TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

ALTRES (actividades complementarias, tareas, proyectos,...)

1

Números de tres cifras

Octubre

Actividades del tema.
Prueba de exploración inicial

2

Números de cuatro y cinco cifras

Octubre - Noviembre

Actividades del tema.
Control temas 1 y 2.

3

La suma

Noviembre

Actividades del tema

4

La resta

Noviembre- diciembre

Actividades del tema

5

La multiplicación

Diciembre

Actividades del tema.
Control temas 3, 4 y 5.
Evaluación CCBB.

Cálculo mental: temas 1-2-3-4-5. Cuaderno semanal Cifra 11. Memoritzar les taules de multiplicar
2n-TRIMESTRE
6

Practica la multiplicación

Enero

Actividades del tema.

7

La división

Enero-Febrero

Actividades del tema.
Control temas 6, 7 y 8.

8

Practica la división

Febrero

Actividades del tema.

9

Rectas y ángulos

Marzo

Actividades del tema.

10

Figuras geométricas

Marzo

Actividades del tema.
Control temas 8, 9 y 10.
Evaluación CCBB.

Cálculo mental:temas 6-7-8-9-10. Quadern setmanal Xifra 14. Les taules de multiplicar
3r-TRIMESTRE
11

Longitud

Abril

Actividades del tema.

12

Peso y capacidad

Mayo

Actividades del tema.
Control temas 11 y 12

13

Tiempo y dinero

Mayo

Actividades del tema.

14

Fracciones

Junio

Actividades del tema.

15

Cuerpos geométricos

Junio

Actividades del tema.
Control temas 13, 14 y 15
Evaluación CCBB

Calculo mental: tema 11-12-13-14-15. Quadernet setmanal Xifra 14. Les taules de multiplicar

CURS: 2013/2014

ÀREA: Educació Artística

NIVELL: 2n cicle

ARTÍSTICA
1r TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

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

1

Vincent Van Gogh
- els colors

1 trimestre

Ús dels ordinadors a l'aula
Activitat complementària: torró
Activitats complementàries: decoració de nadal.
2n TRIMESTRE

2

El cos humà (Leonardo da Vinci,
Henry Matisse, Joaquim Sorolla)

1 trimestre

Activitat complementària: Sant Antoni
Activitat complementària: Disfresses
Ús dels ordinadors a l'aula
3r TRIMESTRE

3

Art abstracte

1 trimestre

Activitat complementària: gastronomia de Pasqua: panades
Ús dels ordinadors a l'aula
Activitat complementària: preparació de les activitats de final
de curs.

CURS : 2013/2014

ÀREA: MÚSICA

NIVELL: 3r

LLIBRE: No tenen llibre
1r TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL
1

TEMPORITZACIÓ

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

Octubre
Novembre
Desembre

- Repàs de les figures rítmiques del curs passat:
Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca i silenci de blanca.
- Les quatre semicorxeres:
● Reconèixer visualment i discriminar auditivament les semicorxeres.
● Interpretar amb precisió les semicorxeres.
● Identificar, en una cançó o partitura, les semicorxeres.
● Llegir amb síl·labes rítmiques les semicorxeres i saber escriure-les.
- Repàs de les notes apresses al curs passat
sol, mi, la, do, re
- La nota do':
● Saber el nom, la col·locació al pentagrama i les fonomímies de la nota do'.
- El compàs dos per quatre:
● Delimitar i completar aquests compassos amb les figures rítmiques apreses.
- La guitarra:
● Relacionar el timbre de la guitarra amb la seva forma física i amb el material
en què està construïda.
● Classificar aquest instrument segons l’acció que cal fer perquè soni.
● Conèixer les característiques físiques de la guitarra i identificar-ne el timbre.
- Els instruments de vent-fusta: la flauta travessera i la flauta de bec.
● Relacionar el timbre d’aquests instruments amb la seva forma física i amb el
material en què estan construïts.
● Classificar aquests instruments segons l’acció que cal fer perquè sonin.
● Conèixer les característiques físiques d’aquests instruments i identificar-ne el
timbre.
- Cançons:
El mestre, Puff, el drac màgic, Cançó de Nadal ...
- Flauta: Notes: si, la i sol

A cada sessió es
treballa a partir d'una
cançó:
- Ritme
- Notes
- Qualitats del so
- Audició
- Estudi d'instruments
- Flauta de Bec

Mètode Soprano ( A. Rondin Picotin, B. Souvenir de valse, C. Fais dodo i D.
Les cloches )
Avaluació
●

2n TRIMESTRE
2

Gener
Febrer
Març
A cada sessió es
treballa a partir d'una
cançó:
- Ritme
- Notes
- Qualitats del so
- Audició
- Estudi d'instruments
- Flauta de Bec

- La Blanca amb puntet:
● Reconèixer visualment i discriminar auditivament la blanca amb puntet.
● Interpretar amb precisió la blanca amb puntet.
● Identificar, en una cançó o partitura, la blanca amb puntet.
● Llegir amb síl·labes rítmiques la blanca amb puntet i saber escriure-la.
- La nota fa:
● Saber el nom, la col·locació al pentagrama i les fonomímies de la nota fa.
- Els instruments de vent-fusta: el clarinet i el saxòfon.
● Relacionar el timbre d’aquests instruments amb la seva forma física i amb el
material en què estan construïts.
● Classificar aquests instruments segons l’acció que cal fer perquè sonin.
● Conèixer les característiques físiques d’aquests instruments i identificar-ne el
timbre.
- Compassos tres per quatre i quatre per quatre:
● Delimitar i completar aquests compassos amb les figures rítmiques apreses.
- Cançons:
Gloses de Sant Antoni, Cançó de la Pau, Jaia Corema, No te som amiga i El gall.
- Flauta: Notes: si, la, sol i do
● Mètode Soprano ( F. Valse bleue i G. Carillon de Vendôme)
Avaluació
3r TRIMESTRE

3

Abril
Maig
Juny
A cada sessió es
treballa a partir d'una

- La nota si:
● Saber el nom, la col·locació al pentagrama i les fonomímies de la nota do’.
- L'escala de do.
- Els instruments de vent-fusta: l' oboè i el fagot.
● Relacionar el timbre d’aquests instruments amb la seva forma física i amb el
material en què estan construïts.

cançó:
- Ritme
- Notes
- Qualitats del so
- Audició
- Estudi d'instruments
- Flauta de Bec

Classificar aquests instruments segons l’acció que cal fer perquè sonin.
● Conèixer les característiques físiques d’aquests instruments i identificar-ne el
timbre.
- Cançons:
El poll i la puça, Dins la fosca, A dins del bosc cantava i Na Bel des molinar.
- Flauta: Notes: si, la, sol, do , re
● Mètode Soprano ( H. À la claire fontaine, I. Polka i J. La chasse )
Avaluació
●

CURS : 2013/2014

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA

3r. Nivell

2n. CICLE.

1-TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

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

1

El nostre cos

Setembre

Les parts del nostre cos, els nostres sentits, treballem els dos
costats, aprenem a respirar correctament,

2

Jocs motrius, solidaris i
cooperatius.

Setembre - octubre

Juguem corrent!, juguem a fer força!, els jocs d'atenció,
juguem amb pilotes, juguem als jocs de sempre!, Jocs popular i
tradicionals.

3

Activitats a la natura

Octubre - novembre

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
física 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

Què ens passa quan feim exercici físic?, practiquem la
resistència, practiquem la força, practiquem la flexibilitat,
practiquem la velocitat, practiquem desplaçaments, practiquem
salts, practiquem girs, equilibris i coordinació, manipulem
objectes.

5

Practiquem esport

Novembre
(Handbol)

La passada, el bot, el llançament, (handbol).Les curses, les
curses amb tanques i obstacles, les curses de relleus, els
llançaments, els salts.

6

Ens expressem

Desembre

El llenguatge del nostre cos, el mim, la música sona
i....ballem!, les danses populars.

7

Practiquem esport

Gener - febrer
(Bàsquet)

Execució dels elements tècnics del bàsquet(bot, passada,
llançament).Practicar la defensa individual, el desmarcatge i

l'ocupació correcte de l'espai.
8

Practiquem esports
col.lectius.

9

Els esports individuals.

10

Els esports individuals

11

Nous esports

Març - Abril
(Voleibol)
(Rugbi)

Abril - Maig
La gimnàstica artística.
Maig
Atletisme
Juny

Practicar la passada de dits, practicar els aspectes básics de la
defensa i de l'atac (1x1).
Executar els elements tècnics del rugbi: xut, assaig i passada.
Practicar jocs per treballar els elements tàctics de la defensa i
de l'atac (6x6).
Executar els elements tècnics de la gimnàstica artística:
tombarella endavant, vertical de mans, vertical tombarella
Les curses, les curses amb tanques i obstacles, les curses de
relleus, els llançaments, els salts.
Practicar esports alternatius. Aplicar i utilitzar la manipulació
d'objectes i mòbils en situacions de joc. Iniciar-se en els
desplaçaments amb mòbils o sense en els jocs esportius.
Iniciar-se en el maneig d'instruments en els jocs esportius.

CURS : 2013/2014

ÀREA: RELIGIÓ

NIVELL: TERCER E.P

TRIMESTRE
1-TRIMESTRE
TEMA

TÍTOL

TEMPORITZACIÓ

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

1

LA BÍBLIA, UN MISSATGE DE DÉU.

SETEMBRE

La Bíblia és la Paraula de Déu.
Les parts de la Bíblia.
Relat bíblic: David i Goliat.

2

LA CREACIÓ, UN REGAL DE DÉU.

OCTUBRE

Relat bíblic: 7 díes. RELAT DE LA CREACIÓ
Déu Pare Creador.
Vinyetes sobre la Creació.

3

ISRAEL, EL POBLE DE DÉU,

NOVEMBRE

Patriarques i profetes.
RELAT DE N'ABRAHAM

4

L'ALEGRIA DEL NADAL.

DESEMBRE

L'Advent.
El Nadal cristià.
Relat bíblic: El bon Jesús i els pastors.
FELICITACIONS DE NADAL
Joc de repàs: pàgina 46

2- TRIMESTRE

5

LA VIDA DE JESÚS.

GENER

La vida de Jesús (vida oculta).
Relat bíblic: La fugida a Egipte.

6

JESÚS ENSENYA EL REGNE DE DÉU.

GENER

El Regne de Déu.
Paràboles, benaurances i Parenostre.
Relat bíblic: El miracle dels pans i els peixos.
Localització al mapa.

7

JESÚS, HOME I DÉU.

FEBRER

Pel·lícula: Martín de Porres (video Los Santos).
Home vertader i Déu vertader.
Relat bíblic: La resurrecció de Llàtzer.

8

JESÚS MOR PER AMOR.

MARÇ

La Setmana Santa.

Joc de repàs: pàgina 88.
3-TRIMESTRE
9

EL NAIXEMENT DE L'ESGLÉSIA.

ABRIL

Com va néixer l'Església?
Primeres comunitats i l'Esperit Sant.
Relat bíblic: La primera comunitat cristiana.

10

LA GRAN FAMÍLIA DE DÉU.

ABRIL

Lectura: Els dos germans.
Notes de l'Església:
Relat bíblic: Sant Pau explica l'Església.

11

UNA BONA MARE.

MAIG

Fotografies de la Verge.
Relat bíblic: La història de Maria.

12

FE I FELICITAT.

JUNY

La fe cristiana.
Relat bíblic: El cec Bartimeu.
Organització solidària: www.accionliberadora.org (pàgina 126)

CURS : 2013/2014

ÀREA: TIC

ACT. DE TIC

NIVELL: TERCER

ÀREA

TEMPORITZACIÓ

●

Canviar escriptori i ordenar els fitxers personals.

Informàtica

Primer dia d'informàtica

●

A partir de la pàgina web, saber anar a recursos i obrir una
aplicació. (al final de la sessió ho podran fer)

Informàtica

Diàriament

●

Correu electrònic: enviar una foto a un amic (per sorteig
triam la parella)

Informàtica

Durant el curs

●

Tractament de textos: copiar els requadres - resum de les
normes ortogràfiques i gramaticals, rètols... (corrector,
format de pàgina, columnes...)

Informàtica i àrees instrumentals

Durant el curs

●

Navegar per Internet: miniwebquest sobre...

Llengües

Durant el curs

●

Vicenç Vives: activitats de final del tema.

Àrees instrumentals

Primer trimestre

●

Havilect

Plàstica

Durant el curs

●

Matemàtiques: Matxip i problemes

Informàtica

Durant el curs

Activitats de clic

Llengües i C. medi

Durant el curs

●

Llengua: Comprensió lectora, noms, verbs, adjectius...

Informàtica

Durant el curs

●

Plàstica: postals

Plàstica i llengües

Nadal

