
Escola Miquel Bleach – PROGRAMACIÓ D’AULA

TÍTOL UP: Paraules  i  frases  amb els fruits de la tardor

INTRODUCCIÓ: És un treball sobre l’estudi dels fruits de la tardor, els seus noms i frases sobre els 
mateixos.
Les activitats estan relacionades amb una sortida al mercat a cercar-los i comprar-
los.

CURS: 
1er Prim

ÀREA: Llengua 
Catalana

RELACIÓ ALTRES ÀREES: 
Coneixement Medi i Plàstica

TEMPORALITZACIÓ:  20 sessions

OBJECTIUS de CONTINGUTS OBJECTIUS D’ÚS DE LA LLENGUA

1. Comprensió oral 1. Comprensió oral

• Aprendre vocabulari referent a dotze fruits de la 

tardor.

• Aprendre vocabulari referent a la tardor.

• Demostrar comprensió del vocabulari treballat.

• Demostrar comprensió de les expressions referents 

a la descripció dels fruits .

• Seguir les ordres del mestre correctament.
2. Comprensió escrita 2. Comprensió escrita

• Llegir comprensivament els noms dels fruits i de frases 

referents a ells.

• Emprar estratègies de lectura: fer inferències i 

prediccions, fer connexions amb els coneixements 

previs.
3. Expressió oral 3. Expressió oral

• El torn de paraula.

• La lectura de paraules.

• Saber expressar l’opinió pròpia i justificar-la.

• Emprar en context el vocabulari treballat.

• Saber descriure les  característiques dels fruits .

• Lectura en veu alta dels noms dels fruits.
4. Expressió escrita 4. Expressió escrita

• Escriure paraules correctament.



• Escriure  correctament  frases  senzilles  tot  seguint  les 

estructures lingüístiques treballades.
4.1 Ortografia Escriure correctament les paraules. 4.1 

Ortografia

Ús correcte: oral i escrit.

4.2 Aspectes 

formals 

escrits

Coneixement inicial de la formació de 

frases 

(article+subjecte+verb+complement) de 

la llengua.

4.2 Aspectes 

formals 

escrits

Fer-les servir correctament en la descripció 

de les característiques dels fruits.

4.3 Tipologia 

textual

La descripció: característiques més 
importants del fruit, color, forma, gust.

4.3 Tipologia 

textual

Saber reconèixer  l’estructura senzilla d’una 
frase.

5. Gramàtica 5. Gramàtica 

6. Vocabulari 6. Vocabulari

- Comprendre el significat : magrana, castanya, ametlla, 

moniato,  taronja,  figa,  nou,  raïm,  pinya,  caqui,  avellana, 

poma, carbassa, mandarina, garrofa. Grill de mandarina, gra 

de raïm, rodanxa de plàtan.

Frases: “ la taronja és rodona” , “el raïm és verd i lila” i “la 

ametlla és marró i punxeguda”. “la noguera és l’arbre de la 

nou”, “la figa és el fruit de la figuera”, i “la magrana és el 

fruit del magraner”.

“pela les mandarines i separa’n els grills”, “renta el raïm i 

separa’n els grans”, “pela el plàtan i talla’l a rodanxes”.

- Emprar el vocabulari treballat correctament.

- Emprar les expressions fetes correctament.

-Contestar correctament a les preguntes:

Quina fruita es separa en grans?

Quina fruita es separa en grills?

Quina fruita es talla en rodanxes?



ACTIVITATS
Títol activitat:1 i 2
Con.Pre

Coneixem fruits de la tardor?

Descripció: En gran grup donar les fotos als nens i  posar en comú el que saben dels fruits .
Escriure els noms a la pissarra i enganxar les fotos a un mural.
Escriure 

Metodologia: Discussió i posada en comú en gran grup (Opció 1: Escriure el nom sota el dibuix , mirant el model.)
(Opció 2: Escriure el nom del fruit sense model , consultar el model si falta alguna lletra.)
(Dues sessions)

Recursos: Fotografies dels fruits, pinyes, garrofes.

Títol activitat:3
Con.Pre

Preparació de la visita al mercat.

Descripció: Parlem del mercat on podem comprar tres grans grups d’aliments: vegetals, carn i peix.

Metodologia: Discussió i posada en comú en gran grup
(Una sessió) (Opció 1: Retallar dibuixos de diversos aliments i enganxar-los al full corresponent, un 
pels vegetals , un altre per la carn i un altra pel peix.)(Opció 2: Retallar dibuixos de diversos 
aliments i enganxar-los al full corresponent, un pels vegetals , un altre per la carn i un altra pel 
peix.)(

Recursos: Material de primària facilitat per Mercats de Barcelona i l’ajuntament.



Títol activitat:4
Con.Pre

Visita al mercat d’ Hostafrancs 

Descripció: Anem al mercat i cada alumne porta una fotografia del fruit que hem de comprar. 

Metodologia: A la visita cal anar descobrint on són els fruits i una vegada localitzats , demanar-los al botiguer  i 
preguntar quan valen.

Recursos: Fotos dels fruits i el mercat.

Títol activitat:5 Les paraules dels fruits. Trobar les lletres que falten.

Descripció: Cal omplir el requadre on hi ha els noms dels fruits amb les lletres que falten.

Metodologia:  (Opció 1: Amb ajuda i poden consultar el model omplir els forats. )(Opció 2: Omplir les lletres que 
falten sense model, ajudar a reflexionar si hi ha dubtes.)

Recursos: Fitxa de treball

Títol activitat:6 Les paraules dels fruits. Trobar la meitat que falta.

Descripció: Amb les paraules dels fruits partides per la meitat, trobar la parella i acabar de posar la paraula.

Metodologia: (Opcio1: trobar la parella i omplir els forats amb ajuda)
 (Opció 2: Fer-ho sense ajuda.)

Recursos: Fitxa de treball

Títol activitat:7 Pintem els fruits de la tardor.(sis sessions de Educació plàstica)

Descripció: Comentar en gran grup , a cada sessió les característiques del fruits a treballar

Metodologia: Emprar ceres, aquarel·les, retoladors i aiguada.

Recursos:  Fitxa de treball



Títol activitat:8 Visionar el Power dels arbres i fruits de la tardor.

Descripció: Sessió on es visiona un power a la PDI.

Metodologia: En gran grup visionar el power i anar comentant les pàgines del llibre i llegir en veu alta els noms 
dels arbres i dels fruits.

Recursos: Pissarra digital.

Títol activitat:9 Les paraules dels fruits. Ho avaluem ?

Descripció: Amb el dibuix per model posar el nom de cada fruit.

Metodologia: El treball és per a tots el mateix, l’avaluació no.

Recursos: Fitxa de treball

Títol activitat:10 La frase 1.

Descripció: Omplir els forats i completar les frases.

Metodologia: Opció 1: omplir els forats amb ajuda del mestre) (Opció 2: a més del treball anterior fer-ho sobre 
les ametlles emprant les paraules marró i punxeguda.)

Recursos: Fitxa de treball

Títol activitat:11 La frase 2.

Descripció: Acabar de completar la estructura de una frase.

Metodologia: Opció 1: omplir els forats amb ajuda del mestre) (Opció 2: a més del treball anterior fer-ho sobre la 
magrana.)

Recursos: Fitxa de treball



Títol activitat:12 Fem fletxes de fruita 1.

Descripció: Després  de  fer  les  fletxes  de  fruita  passem  a  fer  el  treball  escrit.  El  vocabulari  treballat  és 
mandarina-grill, raïm-gra i plàtan-rodanxa i nocilla.. Escriurem el nom de la fruita i el què en fem.

Metodologia: En una sessió prèvia a aquesta es fa l’experiència i es treballa el vocabulari. Llegim en gran grup les 
preguntes. Remarquem les paraules clau de cada pregunta.(Grans, Grill, rodanxes.) Opció 1: Posar 
els noms amb ajuda del mestre) (Opció 2: a més del treball anterior escriure quina cosa han fet 
amb cada fruita.)

Recursos: Fitxa de treball

Títol activitat:13 Fem fletxes de fruita 2.

Descripció: Després  de  fer  les  fletxes  de  fruita  passem  a  fer  el  treball  escrit.  El  vocabulari  treballat  és 
mandarina-grill, raïm-gra i plàtan-rodanxes. Posarem a cada lloc la paraula correcta.

Metodologia: En una sessió prèvia a aquesta es fa l’experiència i es treballa el vocabulari. Llegim en gran grup les 
frases.  Opció 1: Posar les paraules amb ajuda del mestre) (Opció 2:  a més del treball  anterior 
escriure com van fer les fletxes de fruita.)

Recursos: Fitxa de treball

CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

x Comunicació lingüística o audiovisual x Aprendre a aprendre
x Artística i cultural x Autonomia i iniciativa personal
x Tractament  informació i competència 

digital
x Coneixement i interacció amb el món físic

Matemàtica x Social i ciutadana

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 -La participació en les activitats d’expressió.
-El coneixement del vocabulari introduït a les activitats.
-La aportació escrita i la seva ortografia.
-La presentació dels escrits.
-Les estructures morfològiques i sintàctiques.
-La consulta adequada de les fonts d’informació. 

Fruitstardor.ppt
MERCAT2012CI.ppt



-La capacitat d’expressar la informació obtinguda.
-La memorització de fets i noms.
-La fidelitat als detalls en la reproducció de les imatges.
-El domini de les tècniques.
-La sensibilitat que mostra la obra dibuixada.
-La cura en acabar les feines.
Opció 1 Alumnes amb poc coneixement de la llengua.
Opció 2 Alumnes amb un coneixement millor de la 
llengua.
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