
CONTINGUTS
Relació dels mesos de tardor.

Identificació en un calendari de les festes de tardor.

Caracterització de la natura a la tardor: l’inici dels dies més curts, la caiguda 
de les fulles dels arbres, el comportament dels animals, els productes del 
rebost.

Realització d’una enquesta sobre els bons i els mals hàbits dels boletaires.

Identificació d’alguns bolets.

Caracterització a través de la lectura d’un text de la principal festa de  
la tardor: la Castanyada.

Creació d’un panellet personal.

Descripció de les parts d’una castanya.

Relació dels mesos d’hivern.

Identificació en un calendari de les festes d’hivern.

Caracterització de la natura al començament de l’hivern: l’arribada de l’hivern, 
la hibernació d’alguns animals, els productes del rebost.

Localització en una sopa de lletres de paraules relacionades amb l’hivern.

Caracterització a través de la lectura d’un text de dues de les principals 
festes de l’hivern: Nadal i Sant Esteve.

Compleció d’uns mots encreuats que tenen com a protagonistes  
els personatges del pessebre.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Fer una relació dels mesos de tardor.

Identificar en un calendari les festes de tardor.

Caracteritzar la natura a la tardor: l’inici dels dies més curts, la caiguda  
de les fulles dels arbres, el comportament dels animals, els productes  
del rebost.

Contestar una enquesta sobre els bons i els mals hàbits dels boletaires.

Reconèixer alguns bolets.

Caracteritzar a través de la lectura d’un text la principal festa de la tardor:  
la Castanyada.

Inventar-se un panellet a partir de l’observació.

Completar una castanya a partir de les parts que la formen.

Fer una relació dels mesos d’hivern.

Identificar en un calendari les festes d’hivern.

Caracteritzar la natura al començament de l’hivern: l’arribada de l’hivern,  
la hibernació d’alguns animals, els productes del rebost.

Localitzar en una sopa de lletres paraules relacionades amb l’hivern.

Caracteritzar a través de la lectura d’un text dues de les principals festes  
de l’hivern: Nadal i Sant Esteve.

Completar uns mots encreuats que tenen com a protagonistes  
els personatges del pessebre.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Competència comunicativa lingüística i audiovisual

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

•  Expressió d’observacions, explicacions, opinions, pensaments, emocions, 
vivències i argumentacions.

•  Gaudi escoltant, observant, llegint o expressant-se utilitzant recursos 
lingüístics i no lingüístics.

Competència artística i cultural

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

•  Coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques.

•  Habilitat per a gaudir de l’art i d’altres manifestacions culturals.

•  Desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.

•  Interès per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació  
del patrimoni cultural i artístic.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

•  Coneixement d’un mateix.

•  Competències emocionals adreçades als altres.

•  Adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds 
personals interrelacionades.

Competència social i ciutadana

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

•  Comprensió de la realitat social en què es viu.

•  Comprensió de la realitat històrica i social del món.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Fa una relació dels mesos de tardor.

Identifica en un calendari les festes de tardor.

Caracteritza la natura a la tardor.

Contesta correctament una enquesta sobre els bons i els mals hàbits  
dels boletaires.

Reconeix alguns bolets.

Caracteritza a través de la lectura d’un text la principal festa de la tardor:  
la Castanyada.

Crea un panellet a partir de l’observació.

Completa una castanya a partir de les parts que la formen.

Fa una relació dels mesos d’hivern.

Identifica en un calendari les festes d’hivern.

Caracteritza la natura al començament de l’hivern.

Localitza en una sopa de lletres paraules relacionades amb l’hivern.

Caracteritza a través de la lectura d’un text dues de les principals festes  
de l’hivern: Nadal i Sant Esteve.

Completa uns mots encreuats que tenen com a protagonistes  
els personatges del pessebre.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 2 PROGRAMACIÓ


