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LLIBRE DE TEXT / MATERIAL
De Saint-Exupéry , Antoine “El petit príncep” amb les aquarel·les de l’autor.(Ed:Salamandra)
De Puig, Irene “Com es pot llegir El petit príncep” Filosofia per a infants i joves.(Octaedro)
Beltran del Rey, J ; Domingo, A , “FL 4” ( Ed: Vicens Vives)
Caixa amb colors, tisores , quadern de pintura, pinzells.

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
PROGRAMACIÓ

TEMPORITZACIÓ

Primer Bloc Els orígens de les preguntes. Creure. 1 trimestre ( 2 hores dinàmica de les
Persones.Humans i no humans. La visita als planetes.
preguntes + 1 hora lectura i escolta
activa amb el projecte el petit príncep)
Segon Bloc . Ser un rei per un instant de temps.Vanitat.Els 2 Trimestre ( 2 hores dinàmica de les
negocis. Repartir justícia. Els dolents. Castigem sense parar. preguntes + 1 hora lectura i escolta activa
amb el projecte el petit príncep)
Tercer Bloc. Geografia , la terra un jardí de roses ,la guineu , 3 Trimestre ( 2 hores dinàmica de les
el venedor i el guardaagulles .Qui són els animals.Art.Pensar preguntes+ 1 hora lectura i escolta activa
sense paraules.Viure en solitud.
amb projecte el petit príncep).

3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
El sistema per avaluar la matèria serà competencial entenent que hi ha especialment la competència
comunicativa i lingüística d’ús del llenguatge com instrument del pensar; així com la competència d’aprendre
a aprendre com idea del saber inacabat; com la competència d’autonomia , iniciativa per generar decisions, i
la competència ciutadana i social per saber relacionar-se que han de ser l’eix vertebrador de la matèria.
D’aquesta manera la dimensió personal (autonomia de les decisions, assumir actituds, qüestionar-se els
propis arguments, identificar situacions) interpersonal i sociocultural permeten valorar. Per això s’avaluarà
qualitativament segons el grau d’assoliment competencial (AE , assoliment excel·lent , AN notable, AS
satisfactori , NA no assoliment ) i de forma consensuada i seguint els criteri de les competències transversals
que l’equip docent avalua. La recuperació haurà de realitzar-se en cas que NA l’assoliment.
Sant Cugat del Vallès, setembre de 2018
Els criteris d’avaluació es troben en procés d’adaptació als criteris marcats per la nova ordre d’avaluació publicada
el 10 de juliol del 2018.

