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PRESENTACIÓ

“Les coses que ens costen molt d'esforç són fàcils d'aconseguir ...

si hi sabem posar decisió, intel·ligència i ... una boca dosi de diversió “

D'on partim?

La nova llei d’Educació ens marca que hem de treballar de manera
competencial i per tant ens obre la possibilitat de repensar les
programacions i les metodologies per tal de poder aconseguir-ho.

 

Un altre aspecte que ens dicta la Llei és que s’han de publicar els
criteris d’avaluació a final de cada cicle i què a més aquests han de
ser competencials. Això ens porta a prendre decisions sobre aquest
tema i a repensar noves metodologies. Les comunitats educatives
viuen amb inquietud el fet de com i quan realitzar aquesta tasca i com
transmetre tot això als claustres.

 

A partir d’aquí les direccions d’alguns centres, juntament amb
Inspecció decideixen crear un grup de treball amb els Caps d’Estudis
de Mollet, ja que són els dinamitzadors d’aquesta tasca. S’inicia de
forma voluntària, amb la majoria dels/de les caps d’estudis, un grup de
treball per tal d’elaborar programacions que tenen en compte el nou
currículum, perquè pensem que el millor per aprendre és fer.

 

“L' aprenentatge més eficaç es produeix quan gaudim

de l' experiència de l' aprenentatge”

.

Com ens organitzem?

 

Es decideix que cada sessió es realitzi a una escola diferent per tal de
conèixer les diferents realitats que conviuen al municipi.

La programació triada des d’un principi va ser “L’alimentació” ,
treballada a Cicle Mitjà, més concretament a 4rt.
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El que pretenem és prendre consciència de les reflexions, anàlisi i de
les dificultats que comporta la programació de manera competencial,
tot partint de la nostra vivència, per poder orientar i animar més
endavant als nostres companys/es en aquesta feixuga però
enriquidora tasca.

 

A partir d’aquí van decidir treballar-la de manera interdisciplinar.

“Rarament algú triomfa en alguna cosa que no es diverteixi fent”.

 

Com ho valorem ?

Valorem de manera molt positiva el procés i el resultat d’aquest treball
ja que:

1. Hem compartit vivències, experiències, satisfaccions... des de
diferents mirades (serveis educatius, caps d’estudi, directors i
inspecció)

 

2. Ens ha permès compartir aspectes pedagògics, metodològics
i organitzatius. Partim sempre d’allò que nosaltres fem, arribant
a concretar i consensuar, les diferents realitats ja que cadascú
de nosaltres prové d’una escola de Mollet del Vallès.

 

Mireu-vos ho amb una mirada oberta i gens rígida , perquè aquest ha
estat el nostre objectiu oferir-vos tot un ventall de possibilitats sobre el
projecte de l'alimentació , per tal que cada escola en faci el seu tastet
personal adaptant-la a la seva comunitat educativa . És per això que
la temporització no està delimitada i és també per això que trobareu
tantes activitats . Sempre hem procurat , això sí, que mantingués el
caràcter significatiu, funcional i prescriptiu del currículum

 

“Tenir il·lusió, tenir ganes de fer-ho, adquirir compromisos, millorar,

superar-nos, confiar en nosaltres mateixos, prendre decisions,

ser optimistes, calcular les possibilitats, sentir-nos satisfets...

L'esforç és més petit quan creiem en les nostres possibilitats .”
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Cap on anem ?

La nostra proposta és la de continuar el proper curs com a grup de
treball estable de les escoles de Mollet, públiques i concertades.

Un grup de trobada , d'intercanvi d'experiències, de reflexions i de
treball cooperatiu

Ni més ni menys
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Definició de les competències i continguts generals que poden
abastar.

Competències bàsiques

 

Definició Continguts a tenir en compte

Comunicativa lingüística i
audiovisual.

Capacitat de conversar, escoltar i
expressar-se oralment, per escrit i a
través dels llenguatges audiovisuals, fent
servir les tecnologies de la comunicació,
transferint  allò treballat a diverses
llengües , amb l’ús de diferents suports i
tipologies de text, treballant l’adequació a
diferents funcions, contextos socials i
culturals.

. Record i expressió oral i escrita d’allò
que sabem, pensem, sentim i
experimentem.

. Ordenació dels records.

.Expressió d’idees, sensacions o
sentiments.

. Qüestionament dels records formulant
interrogants.

. Seguiment del discurs de l’altre.

. Narració del que expressa l’altre.

. Resum d’allò que ha expressat l’altre.

. Situar-se en el lloc de l’altre.

. Interpretar el discurs de l’altre.

. Assentiment.

. Condicionament.

. Dissentiment.

. Argumentació de les pròpies idees .

. diàleg per arribar a acords a través del
pacte i l’anàlisi de les discrepàncies.

. Interacció entre iguals, amb adults, en
situacions diverses.

 

Artística i cultural Coneixement, comprensió i valoració
crítica de diferents manifestacions
culturals i artístiques com a part del
patrimoni de cada cultura. Creació de
produccions artístiques pròpies i
d’expressar continguts a través de

. Coneixement de la diversitat artística
cultural.

. Actitud respectuosa i participativa en
manifestacions culturals i artístiques.

. Expressió i comunicació a través dels
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diferents mitjans artístics. llenguatges i mitjans artístics.

.Reafirmació d’ una interpretació.

. Aportació d’arguments, evidències,
raons en les interpretacions que fem.

. Realització d’inferències, elaboració i
comprovació d’hipòtesis.

 

Tractament de la informació i
competència digital

Capacitat que fa referència a la cerca,
captació, selecció, registre i
processament de la informació amb l’ús
de tècniques i estratègies diverses ( orals
, escrites, audiovisuals, digitals) amb una
actitud crítica i reflexiva. Tractament i
aprenentatge de llenguatges específics :
textual, numèric, icònic, visual, gràfic i
sonor.

. Ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació com a mitjà d’informació i
comunicació i també de producció de
coneixement.

. Actitud crítica i reflexiva per regular-ne
l’ús.

. Elaboració de criteris per a la cerca
d’informació.

. Ús d’estratègies i criteris per a
seleccionar la informació..

. Ordenació i registre de la informació.

. Estratègies de síntesi i/o resum de la
informació..

. Conceptualització de la informació.

. Relació entre causes i conseqüències.

Matemàtica .Comprèn el desenvolupament de les
habilitats de comprendre, utilitzar i
relacionar els números, les informacions
numèriques i els aspectes espacials de
l’entorn.

. Organització, comprensió, expressió i
raonament matemàtic per descriure la
realitat.

. Comprensió i ús de les operacions
bàsiques.

. Utilització dels símbols i les formes
d’expressió i raonament matemàtic.

. Plantejament i resolució de situacions
quotidianes.

. Ampliació del coneixement científic.

. Coneixement del món laboral i social.

. Sistematització i interpretació de dades.

. Elaboració i comprovació d’hipòtesis.

. Elaboració i expressió de propostes de
resolució.

. Predicció.
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Aprendre a aprendre Desenvolupament d’habilitat que ajudin a
ser conscients del què sabem i que no
per tal de conduir el propi aprenentatge i
continuar aprenent  d’una manera cada
vegada més eficaç i autònoma, en
relació als objectius i necessitats.

. Ús d’estratègies , models, pautes que
permetin el coneixement  de les pròpies
capacitats d’aprenentatge i
l’autoregulació.

. Anàlisi, reflexió i ús d’habilitats i
tècniques d’aprenentatge.

. Actitud positiva envers l’aprenentatge i
les situacions de dificultat.

. Acceptació de l’error com oportunitat per
aprendre.

 

D’autonomia i iniciativa personal Adquisició i aplicació de valors i actituds
personals interrelacionades i que són
bàsiques pel propi creixement personal i
intel·lectual: sentit de la responsabilitat,
perseverança, esforç, autoestima,
autocrítica, control emocional, capacitat
d’escollir de proposar projectes i portar-
los endavant, d’assumir riscos i aprendre
dels errors.

. Identificació, expressió i control de les
pròpies emocions.

. Regulació de les actituds davant el
conflicte.

. Presa de decisions argumentades 
aportant raons, evidències o proves.

. Elaboració,

Coneixement i interacció amb el món
físic

Connexió, transferència de sabers que
han de permetre comprendre les
relacions que s’estableixen entre les
societats i el seu entorn.

. Identificar les causes i conseqüències
d’un fet, fenomen o problema.

. Relació entre causes i conseqüències.

. Identificació de fets , fenòmens o
problemes.

. Comprensió i interpretació de la vida, el
món físic i les seves interaccions.

. Ús de processos científics i tecnològics
en les experimentacions i 
conceptualitzacions.

. aplicació del pensament cientificotècnic
per interpretar, predir i prendre decisions.

. Pràctica de valors per la cura del medi
ambient i la salut, de consum racional i
responsable, per protegir la salut
individual i col·lectiva
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Social i ciutadana Capacitat per comprendre la realitat
social on es viu i de conviure i resoldre
els conflictes a partir de valors i
pràctiques democràtiques, actuant amb
criteri propi i argumentat. Mantenint una
actitud constructiva, solidària i
responsable davant el compliment dels
drets i deures cívics.

. Interpretar el discurs de l’altre.

. Assentiment.

. Condicionament.

. Dissentiment.

. Argumentació de les pròpies idees .

. Diàleg per arribar a acords a través del
pacte i l’anàlisi de les discrepàncies.

. Interacció entre iguals, amb adults, en
situacions diverses.

. Aportar raons, proves o evidències en
les pròpies argumentacions i/o expressió
d’idees.

. Elaboració i expressió de propostes.
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL , SOCIAL I CULTURAL

 
1.Identificar  la
importància de
l’alimentació com a
una necessitat bàsica.
a partir d’uns models
saludables
d’alimentació i
explicitar les raons i
arguments que ho
sostenen, per tal de
millorar la nostra
qualitat de vida.

 

 
1. Utilitat de
l’alimentació.
 

 
1-3-8

 
Pluja d’idees sobre què necessitem per viure? (respirar, menjar,...)
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.- Sap identificar
situacions de la vida
quotidiana
relacionades amb
models saludables
d’alimentació : menjar
correctament,
desnutrició , anorèxia,
sobrepès,  ...
 
 

. KPSI (annex 1)

2.    Conèixer els
principals grups
d’aliments i les seves
funcions en relació a
les nostres necessitats
físiques i de salut.

 

 

3. Establir criteris per
a la recollida,
selecció, ordenació i
classificació de la
informació, atenent
als objectius que
volem aconseguir i
que prèviament
haurem explicitat.

4. Planificar la tasca,
assumir
responsabilitats,
arribar a acords i
valorar els resultats

2. Els grups
d’aliments i les seves
funcions: classificació
i repartiment dels
aliments al llarg del
dia.
- la roda dels
aliments

 

-3 i 4 :TIC : Escriure la
informació rellevant i
elaborar un Power
Point.
- Ús d’Internet en la
recerca de la
informació
- Lectura i comprensió
lectora alhora de cercar
i seleccionar i
interpretar la
informació
 

 

3 i 8
 
 
 
 
 
 
 
 

 4
 

1, 3,4,i 5

- Organitzar sis grups de treball a la classe:
 
Cada grup haurà de buscar informació (biblioteca, TIC,.....) sobre l’aportació de
nutrients que fa el seu grup d’aliments:

Llet i derivats.
Carn, aviram i ous.
Greixos i olis
Pa, cereals , llegums i tubercles
Hortalisses i verdures.

           Fruita

-Cada grup farà un mural explicatiu. En una sessió posterior l’hauran d’exposar als
seus companys. 
En una sessió posterior cada grup haurà de pensar que passaria si només
mengessin aquests aliments i posar-ho en comú arribar a algunes conclusions.
Recurs:  per parlar dels hàbits saludables: l’esmorzar. Programa Salut. Prevenir
l’obesitat: (nens que parlen dels seu esmorzar sa.)La infermera Magda Tarrés és a
Castelldefels. L’esperen els nens de l’escola Antoni Gaudí, que estan a punt
d’esmorzar. Els explica com funciona la piràmide alimentària i els dóna consells
sobre què han de menjar. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23703

 
.-Aprofitant els grups de l’activitat nº1, fer una roda dels aliments amb fotografies
i/o dibuixos. Queda exposada a la classe.
Visualitzar l’explicació piràmide on-line (2 minuts) com a cloenda de la sessió:
http://www.ufo-videos.net/v-GYK3_JFJXnU.html

 
Per petits grups treballaran diferents aspectes relacionats amb l'alimentació :
- Cada grup triarà un grups d’aliments de la roda : cereals, verdures, proteïnes,...
- Un cop fet l’esborrany el passaran a l’ordinador i cercaran imatges que il�lustrin .
TIC Elaborar entre tots una presentació Power Point./ Al racó d’ordinador amb

2-Classifica els
aliments en els
diferents grups

Recordar i classificar-ho en els
següents vuit grups d'aliments(cereals i
fècules, verdures i hortalisses, fruites,
làctics, llegums,  peix/carn /ous,
olis/greixos, fruits secs, sucre i dolços,
sal).

El nen  ha de saber descobrir l’aliment
que sobra en cinc grups d’aliments i
explicar per què.
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

aconseguits en el
treball en grup,
elaborant propostes
de millora si s’escau.

l'ajuda del/la mestre/a de suport/
Triar una música adient
Recerca d’informació, extracció de la informació més rellevant, escriptura de les
frases que suposin una síntesi  i que ens aportin informació.

Repartiment de la informació que cadascú d’ells haurà d’exposar a la resta
de companys

5.     Conèixer
diferents tipus
d’aliments com a
riquesa cultural i el
seu arrelament a
l’entorn, així com
la seva
sostenibilitat i cura
del medi.

 

5.Relació dels
aliments propis de la
dieta mediterrània i
d’altres cultures amb
el clima, la vegetació
i la cultura propis
d’aquest indret

 

. Consideració
 l’alimentació com a
font de plaer.

3 i 5 -Presentar al grup classe, 4 imatges de mercats/parades de diferents llocs( Mollet,
Marroc, Xina i Noruega). a partir de les imatges i amb un guió preparat per
nosaltres farem que els nens descobreixin la relació entre clima, vegetació i dieta)

 

 -Visualització del programa “Un lloc estrany a taula “i crear un ambient de
conversa i opinions a partir del reportatge i de les conclusions extretes de
l’activitat 5 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29168

3- Identifica diferents
tipus de menjar
relacionant-los amb
els seus països
d’origen espaguetis,
cuscús, guacamole, ...

 

 

 

 

 

 

6.     Elaborar una
dieta equilibrada
tenint en compte:
les pròpies
necessitats; els
hàbits saludables
que hauríem de
mantenir; la relació
amb el medi :
aliments de
temporada, del
territori... i les
pautes del treball
en grup: sentit de
la responsabilitat,
compromís,
respecte...(Comp :
3, 5  i 8)

 

6. Elaboració d'una
dieta equilibrada.

 

  A partir del recull d’informació de la dieta setmanal dels alumnes establir quins
aliments poden millorar la seva alimentació i per què.

 

 . Elaborar per escrit un  menú equilibrat (un àpat amb primer, segon plat i
postre), argumentant la seva tria.

 

- Elaborar un "llibret" amb menús equilibrats. Primers, segons i postres. Cada grup
de 4, elaborarà un menú complert d’un dia: esmorzar, dinar, berenar i sopar;
tenint en compte els grups d’aliments i les seves funcions, la seva classificació i
repartiment dels aliments al llarg del dia.

. Presentar 4 menús diferents i relacionar-los a 4 destinataris diferents( celíac,
esportista, avis, nens, per exemple)

4-  Sap elaborar una
dieta equilibrada
aplicant els
coneixements
treballats.

 

Confeccionar un menú equilibrat per a
tot un dia o per una festa d'aniversari
...(que tingui en compte la roda
d'aliments, el concepte de dieta
equilibrada i tothom en pugui menjar a
través d'una activitat de coavaluació).

 

Comprovar si coneixen quins aliments
poden millorar la seva alimentació i per
què, amb la graella de dieta
equilibrada elaborada per ells.
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

7.  Reconèixer els
aparells (digestiu,
excretor,...) que
intervenen en
l'alimentació per tal
de conèixer el
funcionament del
nostre cos i
sintetitzar i ordenar
la informació de
manera coherent.

5. identificació de les
parts i funcions de
l'aparell digestiu i
excretor.

6. Els sentits: el gust
i l'olfacte relacionats
amb el plaer.

 

 

3, 4 i 7 Presentar un dibuix de l'aparell digestiu a tota la classe. Oralment preguntarem als
nens quin és el camí que fa un entrepà des de que entra per la boca fins que surt.
Amb llibres de consulta que tenim a classe buscaran i localitzaran els noms de les
diferents parts de l'aparell digestiu.

Finalment buscarem en el portal EDU365 i observarem l'explicació que fa de: La
digestió dels aliments:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu2/index.htm

.Treball per parelles a l'aula d'informàtica o a l'aula amb el canó de projecció i la
visualització de la mud.

.Portarem a la classe diferents aliments (sal, sucre, pebre, xocolata, farina,...), per
parelles, un es taparà els ulls i provaran el què hem portat.

.Elaborarem entre tots un mapa conceptual amb els conceptes treballats (aparells
excretor i digestiu i els sentits)

Relaciona òrgans i
funcions dels diferents
aparells que
intervenen en
l’alimentació.

 

Mitjançant una graella observarem: si
els conceptes treballats estan ben
assolits, si és relacionen correctament,
si s’utilitzen els connectors i aquests
ajuden a clarificar els conceptes i la
seva organització en el  mapa
conceptual; o es detecten desajustos i
plantejar-nos l'ajut pedagògic
necessari.

LLENGUA I LITERATURA  CATALANA

 1. Cercar
informació a partir
d'uns criteris
donats.

 

1. Identificació de
diferents fonts
d’informació i re
cursos per buscar-la i
trobar-la.

4  1. La consigna és trobar textos que parlin dels aliments, (nosaltres en podem
portar per tal d’ampliar la tipologia de textos). I després classificar-los tenint en
compte :

. El contingut del text.

. La tipologia de text.

Sap cercar la
informació.a partir
dels criteris elaborats.

 

 

2.Exposar un tema
tenint en compte:
a qui va dirigit, de
manera clara, la
cerca i selecció i
interpretació de la
informació. Amb
llenguatge precís,
amb el to de veu
adequat, el
llenguatge no
verbal.

2.Comprensió i
expressió oral:

- Exposició oral sobre
els diferents grups d'
aliments

- Exposició d’una
manera clara i
ordenada dels tema.
Ser conscient del
llenguatge no verbal,
al públic a qui va
dirigit,...

1,3 i 4 - Elaboració del guió amb els aspectes que caldrà tenir en compte: -

Exposició oral amb el suport TIC del treball realitzat en petits grups tenint en
compte a qui va dirigida.

 

 

 

- Fer un recull de refranys i dites populars, relacionats amb fruites, hortalisses, etc

Valorar el treball
cooperatiu a partir de
les decisions que van
prenent i del
repartiment de les
tasques a fer.        
Puntuar l’expressió
oral en l’exposició

A partir d’una graella
d’observació amb els
ítems : Han buscat la
informació necessària,
han pensat com
explicar-la, han escrit
el text, han preparat

- Recollida del guió de treball a seguir
.(Per part del mestre/a)

- Escriure el document que han
d’elaborar cada grup.

- Exposició oral davant la resta de
grups .

- Entre tots els grups fer un esquema
final que reculli tots els grups
d’aliments .Fer una còpia per a tothom.
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

- Interpretació de la
informació 

- Lectura ,
comprensió
escriptura d'un text
explicatiu

 

 

, que formen part de la cultura i llengua catalanes  - del tipus  Haver inventat la
sopa d’all, Cara de pomes agres, Això són figues d’un altre paner

els materials per a
què s’entengui millor,
han assajat com ho
volen explicar als
altres, han respost bé
a les preguntes que
els han fet, si
mantenen un to de
veu adequat, si han
tingut en compte el
públic a qui va
dirigida, si han
utilitzat suports
visuals...  

- Saber respectar els
condicionants que
marquen el treballar
en equip a partir d'un
guió. (ANNEX 3:
treball en equip)

LLENGUA I LITERATURA  CASTELLANA

1.  Elaborar
endevinalles i
cal�ligrames sobre
aliments.

1. Elaboració
d'endevinalles i
cal�ligrames

1 - A partir de la lectura d'unes endevinalles proposades els alumnes hauran de
crear-ne d'altres .
“Tengo duro cascarón,
pulpa blanca
y líquido interior (coco)
Al racó de llengua castellana penjar les endevinalles i cal�ligrames elaborats.
TIC passar cadascú a l'ordinador la seva endevinalla i inserir una imatge.
http://www.adivinancero.com/index.htlm

Sap elaborar una
endevinalla o
cal�ligrama tenint en
compte les pautes
treballades.

Sap utilitzar el
processador de text
per a ...

 

 2. Redactar una
recepta tenint en
compte l’estructura
del text instructiu. i
el guió que han
elaborat entre tots
i totes 

 

 

  2.El text instructiu:
redacció d’una
recepta de cuina a
partir d’un model.

1 i 7 1. Lectura oral d’una recepta de cuina. Entre tots extreure les característiques
d’una recepta.(Ordre, temps verbal, tipus de frase.)

2.Escriure una recepta a partir d’un guió que reflecteixi l’estructura del text
instructiu i que es pugui elaborar i menjar a l'escola.

 Guió per treballar el text instructiu:

Observant receptes i altres textos instructius, podem entre tots elaborar una bàse
d''orientació com la següent:

. Les frases han d'expressar ordres, han de ser clares i curtes.

 Interpretar i
comprendre una
recepta de cuina.

 

Reconèixer
l’estructura d’un text
instructiu.

 

 1. Escriure una recepta seguint
l’estructura de’un text instructiu.

2. Elaborar un text instructiu per
explicar com posem en marxa el canó
de projecció de l'aula

(o qualsevol text instructiu significatiu
pel funcionament de la  nostra aula:
engegar els ordinadors,...)
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

. Les frases han de seguir un ordre d'execució, marcant els passos a fer o seguir.

. N'hi ha de diferents tipus : receptes, funcionament d'aparells, instruccions de
jocs...

 

LLENGUA ESTRANGERA ENGLISH

1.Conèixer el
vocabulari bàsic
dels aliments i
utilitzar-lo de
manera acurada i
en el moment
oportú.

 

2.Conèixer i
utilitzar estructures
bàsiques que es
poden emprar
quan anem a un
restaurant./
Salutacions,
Demanda dels
àpats i preus.

3.Recordar i
ampliar el
vocabulari de
l’alimentació.

 

 

Vocabulari bàsic
relacionat amb
l’alimentació.

 

Estructures bàsiques
relacionades amb la
pràctica de conversa.

Menú restaurant

1 Visualització d'un enregistrament (vídeo/DVD) on apareix una situació real de
comunicació en un restaurant.

Treball de l’estructura

En petit grup : 

- Cada grup elaborarà una part de la carta del restaurant incloent el preu.

- Posar-ho en comú i editar-ho ,en ordinador 

-Elaborar cartells amb les expressions, frases i estructures

-Classificar aliments : primers plats, segons plats i postres.

- Treballar les tradicions angleses: àpats típics anglesos, comparacions,
semblances i diferències amb els nostres (cuina mediterrània) 

-Escoltar un listening i marcar les opcions correctes -

- Dramatitzar una situació a partir d'una situació real . Prèviament visualitzat i
listening. Role-play. Simulació d’un restaurant.

Anglès: http://www.edu365.cat/aulanet/bridging/Unidad7/principal.html

Unitat didàctica del material 'Bridging the Gap' en què es desenvolupen les
competències comunicatives i es practiquen les habilitats lingüístiques, utilitzant
com a tema l’alimentació, els menjars i la relació entre la dieta i la salut. Accés
restringit a usuaris edu365 i xtec.

Coneix el vocabulari i
les estructures
bàsiques treballades.

 

Es farà mitjançant una graella
d’informació del mestre/a.

 

Avaluació per grups: Petita
dramatització/simulació : ordres de
comanda, salutació, vocabulari
aliments,... El professor/a gravarà les
simulacions.

 

ANNEX 3:  Valoració companys, en
grup/global 

ANNEX 4: valoració mestra, pauta
observació video.

MATEMÀTIQUES
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

1. Interpretar les
mesures en una
balança digital i de
braços.

 

 

2. Resoldre
situacions
matemàtiques
relacionades amb
el tema (moneda:
càlcul del canvi, 
proporcionalitat,
pes, capacitat...)

 

 

 

 

 

 

  1. Resolucions de
situacions
quotidianes a partir
dels conceptes i/o
eines treballades a
classe: mesura,
proporcionalitat,
balança, monedes,..

 

2

  1.Fer la llista del que es necessita per fer la recepta que hem elaborat
prèviament i buscar el preu. Calcular el preu total de la recepta. A cada grup de
l’aula se’ls dóna diferent consignes: Quina quantitat d’ingredients hem de comprar
per 4 persones i quant costa? i per 25 persones? i per 10?...

 

 

 

2. Anar a comprar els ingredients (aprofitem la visita al mercat), cada grup
s’encarrega d'un producte, el compra i porta diners per pagar-lo. S'ha de calcular
el canvi i fixar-se en la data de caducitat.  

3. Calcular (en grup) el cost total de la compra i posar-ho en una graella: diners
cost, diners sobrants, despeses.

4.Pesar els ingredients per a l’elaboració de la recepta de cuina.

5. Elaborar i menjar-se la recepta (treballada a l’àrea de català)

6. Fer fotografies durant el procés d’elaboració de la recepta i durant la visita al
mercat per utilitzar.-les en els tallers de plàstica.

7. Estadística- realitzar una enquesta - (Què mengen els companys?, Què porten
per esmorzar els alumnes de ...? etc)  A partir de les dades obtingudes, crear
gràfics de barres, circulars, ... a mà o bé amb alguna eina informàtica.

 

 

 

 Resolució de
problemes reals en els
que calgui aplicar els
conceptes treballats
com: Observar el
preu, calcular la
quantitat necessària
per dur a terme la
recepta o menú
proposat i fer els
càlculs del cost
monetari que li
representarà .

Coneix les mesures de
pes: quilogram, gram
, ½ i ¼ de quilo.

Sap trobar les
equivalències i
proporcions, mig
quilo, un quart, 2.

 

Sap utilitzar els
instruments de
mesura : la balança .

TIC: Saben aplicar a
un full de càlcul Excel/
Openoffice Calc,  el
registre estadístic i
elaborar el gràfic
corresponent.

 A l’activitat nº 1 i 4   observarem ,
amb una graella, l’ús que es fa de la
balança, la seva lectura i la relació que
estableixen entre el pes i les
instruccions de la recepta i com
calculen i arriben a la mesura
necessària tenint en compte la
proporcionalitat . Aquesta observació
ens ha de servir per anar actuant quan
veiem que hi ha conceptes que no
acaben d’estar clars en la seva
formulació i/o aplicació.

 

Un cop hem realitzat l’activitat nº 3, a
l’aula, especificar com han calculat el
canvi, quines operacions han fet, com
les han fet ( mentalment,. amb paper
i/o calculadora, si han aplicat alguna
estratègia de càlcul treballada...)

A l’activitat nº7 observació de la
informació que són capa- ços
d’extreure a partir de l’elaboració i
lectura d’una estadística feta
conjuntament a classe.

EDUCACIÓ FÍSICA
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

1.Associar
l’alimentació i els
hàbits higiènics i
saludables
relacionats amb la
preparació d’una
cursa.

1. L’activitat
física:importància de
l’esport, l’activitat
física diària, relació
entre l’alimentació i
l’esport,
conseqüències del
sedentarisme.

3 i 8 1. Respondre un qüestionari per unificar i aclarir aspectes d’hàbits alimentaris i
d’esport.

2. Per grups preparar una cursa per un dissabte al matí:
-A quin hora ens aixecarem?
Què esmorzarem?
Què dinarem quan acabi?
Precaucions que s'han de tenir en compte: roba, aigua,...

Sap identificar la
incidència de
l’alimentació en
l’activitat física.
 
Identifica els hàbits
saludables abans, 
durant i després de 
l’activitat física.

ANNEX 5: Qüestionari
 
Autoavaluació un cop acabada la cursa.

ANNEX 6: preguntes  preparació cursa.

ANNEX 7: graella autoavaluació final
cursa

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

MÚSICA

 1- Cercar cançons 
tradicionals que ens parlin
d’aliments o alimentació:
paraules clau i vocabulari.
 

1. Recollida
d’informació i
selecció de cançons

6 1-Farem grups de treball que s’encarreguin de fer una recerca de cançons per una
banda tradicionals i uns altres que trobin cançons del món d ela publicitat.
 Per exemple : Pa amb tomàquet i pernil ,..
                     La xocolata estava ben calenta ... Triarem les més conegudes o les
que acompanyin a festes tradicionals i les aprendrem .
* Recurs important la web d'Àngel Daban
http://www.angeldaban.com/
o d'en Xesco Boix.
http://www.xesco.cat/
També utilitzarem el web de tv3 .cat
2. Inventar-se una cancó entre tots.

  

2. Aprendre danses
populars relacionades amb
festes com per exemple
Ball de la Castanya
El brogit de la verema

 .
 

6 3- Aprendre els passos de la dansa i ballar-la
Ball de la Castanya
És una coreografia creada a partir de la melodia popular del mateix títol, cançó
originària del Pallars. El coreògraf dibuixa un ball de parella que no pretén sinó
representar l’esperit del foc, el joc i la dansa. Cap més pretext per aquesta senzilla
coreografia plena de frescor i naturalitat.
 
El brogit de la verema
Els ceps van dominar durant segles, abans de l’arribada de les grans fàbriques, les
terres del Bages. De fet, les vinyes es van estendre ocupant grans hectàrees de
terreny a Sant Vicenç de Castellet fins a principi del segle XX, però va anar
sucumbint a mans de la fil�loxera (finals del XIX) i, sobretot, de la industrialització,
que va arrabassar la mà d'obra al camp.

  Ballar una dansa
,tenint en compte:
-ritme,
-la posició corporal,
- la coordinació
individual i amb el
grup
 
 
 
 

 
- Ballar la dansa escollida.

VISUAL I PLÀSTICA
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curs 2008-09 Nivell: 4T Trimestre: 1r TÍTOL : L’ALIMEN TACIÓ

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CONTINGUTS COMPETÈNCIA ACTIVITATS D’APRENENTATGE, METODOLOGIA I RECURSOS P ER ÀREES CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

1.- Cercar i observar obres
artístiques que representin
aliments o situacions on
estiguin menjant . Tant
pintura com volum

 
- Experimentació de
les qualitats dels
guixos : el difuminat.
- Les línies
d’expressió . Lectura
de la imatge.
- Observació de la
figura
- Observació de la
llum, el color i el punt
de vista dels
bodegons.
- Coneixement d’un
pintor: qui és, estil
pictòric,...
- Interpretació
personal d’una obra.
 

6 1.Observar làmines de diferents quadres que representin escenes amb aliments .
2. Observar i descriure el missatge visual de les ombres.
3. Muntar el bodegó
4. Produir el bodegó (amb guixos de colors) cuidant els aspectes de llum i color,
aplicant les tècniques del difuminat i de la fixació del color.
5. Treballar i veure les diferències dels bodegons de pintors de diferents èpoques i
estils (impressionistes -segle d’or)
 

 
 
 

- Saber realitzar una
composició d’elements
guardant les
proporcions i
l’equilibri.
 
-Relació de l’obra amb
l’alimentació. 

 
 
-         Esbossar un bodegó a
partir d'una fotografia o de la
realitat.
-         Recollida del bodegó
amb l’argumentació i justificació
raonada del per què  de la seva
composició .

 
 
 
 
 
 

2. - Conèixer els diferents
plans en les imatges
fotogràfiques: primer  pla,
pla mig, pla general.
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi dels diferents
tipus de plans .

Extreure informació
rellevant a partir
d’imatges

1,3,4 -Exposició i anàlisi de les fotografies fetes durant la visita al mercat i durant
l’elaboració de la recepta.
-Classificació de les fotografies segons siguin: pla general, primer pla, pla mig.
-Selecció de les fotos que il�lustrin millor la recepta treballada.
 

 
- Fer fotografies i
utilitzar els diferents
plans.
 

- Fer fotografies des de diferents punts
de vista i saber-les interpretar.
 
 
 
 
 
 
ANNEX 8:  tallers de Plàstica

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ASPECTES ORGANITZATIUS I METODOLÒGICS
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Competència comunicativa lingüística i audiovisual En les aportacions orals i escrites caldrà
que representem clarament el tema a tractar i els passos que seguirem per treballar-lo i/o exposar-
lo, mantenint una actitud respectuosa cap a les ceeences i opinions dels altres, així com l'escolta
atenta cap a les aportacions dels altres i la producció que realitzem. Les intervencions hauran de ser
clares i centrades en el tema. Es treballarà a partir : el text instructiu : la recepta de cuina; exposició
oral sobre els diferents tipus d'aliments, lectura i elaobració d'endevinalles i cal�ligrames, etz...
 
Competència en el coneixement i la interacció amb el medi físic
Els coneixements adquirits en relació als aliments ens han d'ajudar a establir relacions amb l'entorn :
Clima, cultius,  hàbits personals i culturals, de salut... per tal de millorar la nostra qualitat de vida i
implicar-nos en la sostenibilitat i la cura del medi.
Tractament de la informació i competència digital
La informació  que trobem cal recollir-la, ordenar-la i classificar-la partir dels conceptes treballats i
dels criteris que hem establert a l'hora de decidir quina informació és pertinent i quina no pel treball
que ens hem proposat.
 
Utilitzarem la càmara fotogràfica i el programa Paint Shop Pro per realitzar fotografies del procés
d'elaboració de la recepta i/o de plats cuinats per tal d'elaborar un mural o power point per explicar-
ho als altres companys i companyes o a grups de nens i nenes de parvulari.
Plantejar-se preguntes i cercar les diverses respostes utilitzant recursos com l'entonació emfàtica,
per indicar quin és exactament el dubte i/o l'aportació que s'ha de resoldre i/o volem fer. Aprendre a
preguntar implica situar-se en relació a l'altre. Segons els casos, es necessita demanar o donar
informació.
competència Matemàtica
Els coneixements  matemàtics (de mesura de massa ,ús de la balança , la proporcionalitat  i
moneda) s'hauran d'aplicar a l'hora d'elaborar una recepta i anar a comprar els ingredients.
Competència d'aprendre a aprendre
Els nens i nenes utilitzaran esquemes i mapes conceptuals com a eina per a sintetitzar i ordenar la
informació, tenint en compte les paraules clau i, els connectors i l'ordenació de les idees de manera
coherent, per tal que els sigui una estratègia útil a l'hora de clarificar i ordenar les noves idees i/o
aportacions.
Competència social i ciutadana
Els nens i les nenes treballaran en equip i/o grups cooperatius on caldrà que planifiquin la tasca,
assumeixin responsabilitats, arribin a acords i valorin els resultats aconseguits com a grup fent
propostes de millora si cal.
Artística i cultural
— Comprendre l'art:

�         Conèixer les característiques d'ús i de conservació de la tècnica del difuminat.
�         Identificar les característiques visuals i estructurals de les imatges: línies d'expressió.

— Valorar l'art:
�         Respectar les obres d'art i els seus autors i les cultures que les generen.

— Expressar-se mitjançant l'art:
�         Aplicar els elements fonamentals del llenguatge visual i plàstic en el dibuix d'aliments:
l'esbós.

Comunicació lingüística i audiovisual
— Parlar i escoltar:
�         Adonar-se de la importància que té el fet d'escoltar.
 

 Treballarem amb parelles, grups reduïts, individualment  i plantejant un treball cooperatiu. En tot el
projecte tindrem cura que les aportacions que es facin estiguin argumentades distingint entre opinió
personal i opinió avalada i demostrable. Els grups seran heterogenis i tindrem en compte l'¡ajuda entre
iguals i les aportacions que pot fer cadascú, que quedaran reflectides en les planificacions.
 
També farem especial incidència en la formulació de preguntes pertinents, defugint la redundància i la
ruptura temàtica.
 
En les diferents organitzacions d'aula tindrem en compte la planificació de la tasca , donant guions que
l'orientin, la distribució de responsabilitats, la temporalització així com la reflexió al voltant de les pròpies
dinàmiques dels grups amb pautes que ajudin a la reflexió individual i grupal i la posada en comú posterior
que ha de reflectir propostes de millora per anar avançant en els propers projectes. ( Com ha anat? , com
ens hem sentit? , s'han assumit les responsabilitats pactades? ens ha estat possible arribar a acords? Hem
elaborat el treball que teníem previst?, Ens ha costat ?...)
 
En l'avalaució també hem tingut en compte activitats de reflexió individual així com d'autoavaluació i
coavaluació ja que la valoració ben informada i crítica dels altres companys i companyes és un dels mitjans
a través del qual els nens i nenes poden contrastar amb la seva pròpia valoració.
 
El paper  del mestre/a serà el d'orientar, dinamitzar, regular, proposar, participar i afavorir la interacció de
grup tenitn en compte tot el que s'ha especificat en el desenvolupament de la UD.
 

RECURSOS A MÉS A MÉS
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Recursos TAC-MAV.sobre el tema de l'Alimentació
 Comença el dia amb energia: L'esmorzar: (1 minut): http://www.ufo-videos.net/v-8-MnNB0X3fU.html
Origen dels aliments. Web del Col�legi de Farmaceútics: http://espaiescoles.farmaceuticonline.com//8_12/origenaliments/index.html#http://espaiescoles.farmaceuticonline.com//8_12/pdf/origenaliments.pdf
Activitat fes de cuiner: http://espaiescoles.farmaceuticonline.com//8_12/origenaliments/joc_cuina.html
Vigila el què i com menges. http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu3/imatges/digestiu32.swf (consells)
PUBLICITAT: El programa sobre publicitat "La rentadora" recupera alguns espots mítics del sector de l'alimentació i parla de berenars, d'àpats familiars, de la irrupció dels congelats, de la gasosa i de la Coca-
Cola.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=36215
Portal TASTA'M: Descripció: Col�lecció de recursos interactius sobre alimentació, emocions, salut infantil i educació en general. Conté activitats d'aula, exercicis i jocs telemàtics.
http://phobos.xtec.net/acuesta1/cat/inici.htm
Alimentació saludable:
http://www.5aldia.es/
Campanya ‘5 al dia’ té com a principal objectiu promoure el consum de les fruites i hortalisses entre els infants, així com entre les seves famílies.
L’eix central de la Campanya consisteix en una visita a les instal�lacions de Mercabarna. Al voltant d’aquesta activitat se’n desenvolupen dues més, que es complementen. Es tracta, d’una banda, d’un treball a
l’escola previ a aquesta visita i, de l’altra, un treball a l’escola posterior a la visita. Conté jocs, cançons, activitats prèvies i post a la sortida. Es podrien adaptar per qualsevol altre mercat.
Anglès i castellà. Web del "Departament de Agricultura dels EEUU".  Interessant perquè es pot crear un menú on line per una setmana seguint l'estructura de la piràmide. Analitza el menú i et diu si es
correcte o no, depenent de l'edat, l'activitat física, ...
 http://www.mypyramid.gov/index.html
El cos humà. Material de Zeta Multimedia. Estan penjats on-line a: http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/
 
La digestió dels aliments: http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu2/index.ht
Recurs: lectura del llibre "Charlie i la fàbrica de xocolata"
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Annexos: 1-7 (exemples de : KPSI, graelles d’observació, enquestes,...)

ANNEX 1:                       KPSI

No en tinc ni
idea

En sé una mica Ho puc fer Ho puc explicar als
altres

És l’alimentació una necessitat
bàsica ?

Conec els principals grups
d’aliments i les seves funcions

Puc elaborar una dieta
equilibrada

Conec els diferents aparells que
intervenen en l’alimentació

Sé trobar la informació en una
etiqueta d’un producte
alimentari.
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ANNEX 2:            PLANIFICACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP:

PLANIFICACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP
TÍTOL DEL TREBALL :

Tasca  a desenvolupar:   Exposició oral
Ordre dels ponents

Valoració individual
AutoavaluacióIntegrants del grup
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?
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?

Distribució de les feines
Què busca cadascú ?
Què resumeix cadascú?
Qui passa a l'ordinador?
Qui busca imatges ?
Qui prepara el mural o d'altre suport? Power Point ? ...

Material que
necessitarem

Què aporta cadascú?

P
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Valoració per part del
grup de tot el procés

Acords

-

-

-

-

-

-

-

-

OBSERVACIONS O SUGGERIMENTS MESTRE/A

ANNEX 3: ( graella d’observació ) COAVALUACIÓ

Noms dels
alumnes

Utilitza les
estructures
gramaticals
correctes?
(Com i
have...?, Here
you are.)

Utilitzen el
vocabulari
adequat?

Pronuncien les
paraules
correctament?

Utilitza
l’entonació
adequada?

Utilitza el to
de veu
adequat?

Utilitza el
llenguatge no
verbal?
(gest, postura
corporal...)

Son creatius a
l’hora de
inventar-se el
diàleg?
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

ANNEX 4: (autoavaluació quan els nens visionen el vídeo)

AUTOAVAUACIÓ

Nom del alumne Utilitzo les
estructures
gramaticals
correctes?
(Com i have...?,
Here you are.)

Utilitzo el
vocabulari
adequat?

Pronuncio
les
paraules
correcta-
ment?

Utilitzo
l’entonació
adequada?

Utilitzo el to de
veu adequat?

Utilitzo el
llenguatge no
verbal?
(gest, postura
corporal...)

Soc creatiu a
l’hora de
inventar-me el
diàleg?
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Observacions:

ANNEX 5 :  (Qüestionari inicial)

*Quants dies practiques esport?

*Quantes hores dediques a fer activitats físiques?

*Què menges abans de fer esport?

*Beus aigua durant l’activitat física?

*Què menges després de fer l’activitat física?

ANNEX 6:   (Preparació cursa)

*A quina hora m’aixecaré?
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*Què esmorzaré?

*Quina roba portaré a la cursa?

*Portaré aigua o aliments?

*Què menjaré després de la cursa?

ANNEX 7: ( Graella autoavaluació al final de la cursa)
AUTOAVAUACIÓ

M’he aixecat
amb el temps

suficient?

He esmorzat
adequada-
ment?

He portat la
roba
adequada?

He portat
aigua
suficient?

M’he hidratat
durant la
cursa?

He menjat
suficient-
ment després
de la cursa?

He preparat
adequada-
ment la
cursa?

Nom del alumne

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Observacions:


