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CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

Ha de tenir en compte la 

inclusió i la perspectiva de 

gènere.  

Ha d’incloure la planificació del 

currículum per a un curs escolar 

d’un o diversos àmbits de 

l’educació primària i ha de 

correspondre a un dels nivells 

de l’EP.  

 H
a 

d
’in

cl
o

u
re

: 

o Capacitats o competències 

o Continguts 

o Criteris d’avaluació 

o Metodologia (incloent l’ús de les TAC) 

o L’enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees 

o Distribució temporal 

o Gestió de l’aula 

o Mesures o suports universals, addicionals o intensius que es preveuen 

utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

inclusiu 

ASPECTES FORMALS: 

o Extensió màxima 60 fulls 

o Format DIN-A4 

o Escrits per una sola cara  

o Interlineat 1.5 o 2 espais 

o Cos de lletra de 12 punts 

(fins a 9 a les taules) 

sense comprimir 

o PORTADA: 

o Dades d’identificació de l’aspirant 

o Cos i especialitat pels quals es presenta 

o ÍNDEX 

o S’ha de relacionar la seqüència numerada de les UDs.  

o ANNEXOS 

o Màx. 20 fulls 

o material didàctica proposat a les UDs – instruments d’avaluació 

– instruments organitzatius, etc.  

 Tant la portada com l’índex NO comptabilitzen per als 60 fulls.  

CRITERIS PER A LA PREPARACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Poden considerar-se 

com a UDs a 

l’educació primària 

els treballs o 

projectes 

interdisciplinaris. 

Es prestarà especial 

atenció a la 

coherència de tots els 

elements de la UD 

amb la programació 

didàctica.  

A
 c

o
n

cr
et

ar
: 

o Objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir 

o Competències o capacitats que es desenvolupen 

o Criteris d’avaluació que poden anar acompanyats d’indicadors d’avaluació que 

reflecteixin els nivells de qualitat d’adquisició dels aprenentatges 

o Continguts que es prioritzen en la unitat didàctica 

o Descripció de les activitats d’E/A 

o Instruments d’avaluació 

o Selecció i ús dels recursos didàctics 

o Gestió de l’aula i altres aspectes organitzatius i metodològics 

o Criteris i instruments d’avaluació 

o Relació amb altres àmbits 

o Mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a 

l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.  

CRITERIS DE PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ ORAL DE LA PROGRAMACIÓ I LA UNITAT DIDÀCTICA 

Per a l’exposició l’aspirant pot utilitzar: 

o El material auxiliar que consideri oportú 

o Un guió que no pot excedir d’un foli (s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l’exposició) 

 Portar preparades les UDs amb tot el material didàctic i auxiliar necessari separat en carpetes. Així com també un 

guió de cada UD per poder-lo treballar a fons durant la tancada.  

 


