
CONTINGUTS
Identificació en el calendari dels mesos i les festes que corresponen  
a les estacions de tardor i hivern.

Coneixement dels canvis en l’entorn durant la tardor i l’hivern.

Enumeració de les peces de vestir relacionades amb el temps de fred.

Identificació d’elements representatius de la Castanyada i les festes  
de Nadal (els Reis d’Orient).

Alimentació relacionada amb les festes.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Identificar en el calendari els mesos de tardor i hivern

Situar en el calendari les festes de la Castanyada i Nadal.

Representar gràficament un animal que hiberna o que emigra a l’hivern.

Identificar les fruites pròpies de la tardor.

Reconèixer les peces de roba d’hivern.

Identificar els elements representatius de la festa de la Castanyada.  
Els panellets.

Representar gràficament un element característic d’un paisatge d’hivern.

Identificar els tres Reis d’Orient en un dibuix.

Conèixer les postres que es mengen per les festes de Nadal.

Diferenciar entre fruita i postres.

TEMPS DE... tardor • hivern
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Competència comunicativa lingüística i audiovisual

•  Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals  
o corporals.

•  Intercanvi i diàleg amb altres persones de manera adequada.

Competència artística i cultural

•  Ús de recursos de l’expressió i la representació que faciliten la realització 
de les creacions individuals. 

•  Coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals. 

•  Interès per participar en la vida cultural.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

•  Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.

•  Expressió de les pròpies idees i escolta de les alienes.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

•  Habilitat per a interactuar en l’entorn més proper.

•  Coneixement i comprensió del context natural i social on s’està immers.

•  Habilitat per a interactuar en l’entorn més proper.

Competència social i ciutadana

•  Comprensió de la realitat social en què es viu. 

•  Participació de la vida col·lectiva de la classe, l’escola i la localitat.

Competència d’aprendre a aprendre

•  Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), 
del procés i de les estratègies necessaris per a desenvolupar-les.

•  Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o recursos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Identifica en el calendari els mesos de tardor i hivern.

Sap situar en el calendari les festes de la Castanyada i Nadal.

Sap representar gràficament un animal que hiberna o que emigra a l’hivern.

Identifica les fruites pròpies de la tardor.

Reconeix les peces de roba d’hivern.

Identifica els elements representatius de la festa de la Castanyada.  
Els panellets.

Sap representar gràficament un element característic d’un paisatge d’hivern.

Identifica els tres Reis d’Orient en un dibuix.

Coneix les postres que es mengen per les festes de Nadal.

Coneix la diferència entre fruita i postres.
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