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Per què una programació 
multinivells?

● Tot el grup comparteix el mateix tronc de 
continguts.

● Possibilita el treball col·laboratiu internivells.
● S'adequa perfectament al nivell i ritme de 

treball de cada alumne.
● Desengoixa I facilita la tasca del mestre/a.



  

Criteris de la programació 
● S'ha de poder desenvolupar a través de la PDI

● Ha d'aprofitar els recursos ja creats (a la xarxa i fora 
d'ella).

● Ha de potenciar la construcció del propi coneixement 
mitjançat activitats de recerca, webquest, caceres de 
tresor,...

● Ha de possibilitar la utilització de les “noves” tecnologies.

● Ha d'incloure activitats conjuntes internivells.

● Ha d'incloure activitats d'experimentació.

● Ha d'inclore els enllaços a tots els recursos que es 
necessitin.



  

Àrees

● Es realitzarà en les àrees de Coneixement del 
medi:

– Medi Natural
– Medi Social



  

Com es reparteix el 
currículum?

● Es reparteix el currículum de CM I CS en troncs 
de contigut trimestrals repartits en 4 cursos. 

● S'incorporen a aquests grans troncs els continguts 
específics d'EI I CI que es tindran molt en compte 
en el disseny i tria de les activitats individuals.

1r  curs 2n curs 3r curs 4t curs

1r. Trimestre
1.- Alimentació i 
salut

4.- El medi 7.- Les persones 8.- Energies

2n. Trimestre 2.- Els animals 5.- La matèria 9.- Forces I 
màquines

3r. Trimestre

3.- Plantes, 
algues I fongs

6.- La Terra 10.- L'Univers



  

Com programem?
● Es programaran els objectius competencials 

per cicles.
● Necessitem pel dia a dia un full de ruta  senzill 

i clar que incorpori tots  els continguts i les ac-
tivitats. Aquest ha de tenir:

– Una secció on es presenten els continguts.
– Una secció d'activitats conjuntes.
– Una secció d'activitats individuals



  

El full de ruta

Exemple de programació


