
! Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL  
Curs 2008/2009

      Àrea: Llengua castellana.    Trimestre: 3er trimestre

Nivell: 6é de Primària
Títol: ¿Puede ayudarme en …? Temporalització: maig-juny Setmanes: 2º i 3º maig; 1º i 2º juny

Objectius generals Objectius específics Nivells Continguts Nivells

Expressar-se oralment, adequant 
les formes i el contingut als 

diferents contextos i situacions 
comunicatives, i mostrant una 
a c t i t u d r e s p e c t u o s a i d e 

col·laboració. 

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 progressiva 

autonomia tots els mitjans al seu 
abast, incloent-hi les TIC, per 
obtenir informació i per comunicar-

se , ev i t an t e l s es te reo t i ps 
lingüístics que suposen judicis de 
valor i prejudicis classistes, 

racistes o sexistes. 

Utilitzar la lectura com a font d’informació i 
de plaer.

A B C • Dimensió comunicativa 

Aplicar les estratègies i habilitats 
necessàries per a una bona comprensió 
lectora.

A B C • Parlar i conversar 
Ús de la llengua escrita com a vehicle de 
comunicació.

ABC

Dialogar amb “cortesia” i utilitzar els verbs 
adequats.

A B Diàleg donant informació i utilització dels verbs 
adequats.

AB

Conèixer diferents paraules o formes de 
donar informació. 

A B C • Llegir i comprendre 
Utilització de la lectura com a font d’informació i de 
plaer.

AB

Elaborar textos informatius A  B Ús d’estratègies i habilitats per a la comprensió 
lectora.

ABC

Llegir diferents textos informatius. A  B Lectura expressiva considerant l’articulació dels 
sons propis del castellà.

AB

Reconèixer l’esturctura d’un text informatiu. A B Interpretació de textos senzills. AB

Descriure objectes. A B Interpretació de frases senilles. AB

Aplicar les normes de la “d i z”. A B Interpretació de paraules senilles. AB

Conèixer paraules que contenen “d i z” A B C • Escriure  
Elaboració d’una descripció d’un objecte.

ABC

Composar i llegir frases. A B Elaboració textos informatius. AB

Composar i llegir paraules. A B C Diferenciació i ús de “d i z”. AB

Utilitzar les TIC per a buscar  descripcions 
d’objectes.

A B C Coneixement de paraules que contenen “d i z” ABC

Utilitzar els processadors de textos per 
elaborar la descripció d’un objecte.

A B Còpia i composició de paraules. ABC

Programació multinivell Llengua Castellana amb LOE @cristinamayl�



! Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL  
Curs 2008/2009

      Àrea: Llengua castellana.    Trimestre: 3er trimestre

Nivell: 6é de Primària

Competències bàsiques Composició i lectura de frases. AB

1. Comunicativa lingüística i 
audiovisual

Millora en la producció de dictats.  C

2. Artística i cultural Elaboració d’auto-dictats. ABC

5. Aprendre a aprendre • Dimensió literària

6. D’autonomia i iniciativa personal Lectura de “Buscar una aguja en un pajar” ABC

8. Social i ciutadana Lectura de diverses descripcions. ABC

Títol: ¿Puede ayudarme en …? Temporalització: maig-juny Setmanes: 2º i 3º maig; 1º i 2º juny

Objectius generals Objectius específics Nivells Continguts Nivells

Activitats Nivells Criteris d’avaluació Nivells

Activitats d’aprenentatge Cada alumne tindrà un full de seguiment amb aquests ítems: sí /no /amb ajuda

Activitats diverses de comprensió lectora de lectures. AB Coneix vocabulari treballat. ABC

Activitats de reconèixer paraules de la lectura. ABC Escriu, llegeix i entén paraules treballades. ABC

Llegir atentament descripcions. ABC Escriu, llegeix i entén frases treballades. AB

Donar informacions amb l’adequada entonació. AB Elabora frases ABC

Conversar amb els companys donant informació. ABC Elabora petites descripcions. AB

Elaborar descripcions d’objectes. AB Aplica l’ortografia treballada” AB

Nombrar característiques dels objectes. ABC Participació i motivació. ABC

Lectura i anàlisi de l’estructura d’un text descriptiu. AB Respecte envers els companys i el docent. ABC

Conèixer i aplicar les normes d’utilització de la “d i z”. AB Presentació dels treballs encomanats. ABC
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Reconèixer, utilitzar i memoritzar paraules amb “d i z” ABC

Escriure frases amb el màxim nombre possible de paraules que 
continguin la “d i z”

AB

Elaboració de dictats preparats de la lectura. AB

Elaboració d’un auto-dictat C

Coneixement del significat d’algunes paraules de la lectura i 
relacionar-ho amb la seva imatge.

ABC

Escriptura de frases senzilles. AB

Còpia de paraules i coneixement del seu significat. C

Escriure utilitzant els processadors de textos per escriure la 
descripció d’un objecte.

AB

Escriure utilitzant els processadors de textos per escriure diferents 
paraules.

BC

Cerca a través de les TIC diferents descripcions. ABC

Activitats d’ampliació

Elaboració de descripcions de paisatges A

Activitats Nivells Criteris d’avaluació Nivells
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Recursos Metodologia

• Materials 

Diferents fitxes elaborades er la mestra. 

Llapis, goma, bolígrafs: blau, negre i vermell. 

Fulls quadriculats o d’una línea. 

Diccionari. 

• TIC o audiovisuals 
-Ordinador i gravadora 

-Els següents enllaços: 

http://www.edu3.cat 

Criteris metodològics 
• Al principi de cada unitat farà una lectura col·lectiva on tots participaran ja 

sigui llegint com escoltant i es farà un comentari tant  de l’autor com del 
contingut del text. 

• Es treballarà la comprensió a partir de diferents activitats escrites i/o orals.  
• Les activitats seran corregides  de forma col·lectiva ja sigui oral o amb suport 

escrit de la pissarra, o de forma individual que serà per part del docent. 
• El mestre/a parteix sempre dels coneixements previs dels alumnes, 

enllaçant-los amb els nous aprenentatges. 
• Tenint sempre en compte la seva motivació i interessos, així com també la 

transferència de coneixements, i l’ús dels aprenentatges per a la vida. 
• Les activitats es realitzaran en diferents tipus d’agrupament ja sigui gran o 

petit grup, o treball individual, segons el tipus d’activitat. 
• Es repartiran targetes d’bjectes i els alumnes tindran que triar-ne una i fer la 

seva descripció. Prioritzarem el respecte i escoltar atentament les 
intervencions dels companys i el respecte a les seves produccions.
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• Criteris d’atenció a la diversitat 
  
• Sempre que sigui possible es treballarà a l’aula ordinària. 

• Els alumnes amb dificultat d’aprenentatge o NEE seurà amb altres companys 
per seguir de forma col·lectiva les classes i aquests prestaran suport 
treballant de forma cooperativa. 

• Aquesta programació dona resposta a la diversitat pel seu caràcter multinivell. 

• Els alumnes del grup C realitzaran 1 hora de llengua i literatura castellà a 
l’aula ordinària, estan les altres hores a l’aula d’acollida seguint els seus 
corresponents PII’s. 

• Els alumnes C participaran escoltant  les lectures col·lectives, ja que degut al 
seu nivell no poden participar llegint, d’aquesta forma promourem la integració 
i la participació en gran grup. 

Recursos Metodologia

Programació multinivell Llengua Castellana amb LOE @cristinamayl�


