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OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

1. Adquirir i desenvolupar uns coneixements i hàbits saludables per tal de fer de la pràctica quotidiana
una activitat conscient que, en el marc de la salut integral, millorí la qualitat de vida.

2. Adquirir j desenvolupar estratègies per a millorar la pròpia acceptació

3. Desenvolupar hàbits d'independència i autonomia en les activitats de la vida quotidiana. *

OBJECTIUS PROPIS DE CADA BLOC DE CONTINGUTS

Educació pel consum
1. Discriminar entre els béns de consum necessaris i aquells dels que es pot prescindir.
2. Comprendre que les necessitats estan condicionades per una sène de factors sòcio-econòmics
3. Comprendre que la satisfacció de les necessitats no està necessàriament relacionada amb el

nombre de productes que la societat de consum posa a disposició del consumidor i que no tot el que
es compra respon a la satisfacció d'aquestes necessitats.

4. Reflexionar sobre la importància de tenir en compte una sèrie de criteris a l'hora de consumir
(alimentació sana i equilibrada, adequació a un pressupost,...)

Educació sexual i afectiva
1. Adquirir informació suficient al voltant de la sexualitat per tal de desenvolupar actituds que els

permetin gaudir d'una vida sexual satisfactòria.
2. Comprendre i expressar missatges en relació amb el fet sexual humà, incorporant un vocabulari

precís i no discriminatori, en l'interior del grup d'iguals i amb altres persones.
3. Utilitzar críticament els coneixements al voltant del fet sexual humà.
4. Trencar els tabús i pors al voltant de la sexualitat, fruit de la ignorància en el tema.
5. Desenvolupar i aplicar estratègies personals i col·lectives en l'anàlisi i resolució de problemes al

voltant de la sexualitat
6. Desenvolupar ('autoestima assumint una identitat sexual lliure d'elements discriminatoris de gènere j

adquirint les habilitats necessàries que els permetin viure una vida sexual de forma sana i
responsable.

7. Valorar la necessitat de tenir una vida sexual satisfactòria.
8. Assumir una ètica social adoptant actituds d'igualtat, respecte i responsabilitat en les seves relacions

interpersonal.

Educació per la salut
1. Desenvolupar uns coneixements i hàbits saludables sobre la higiene per tal de fer-ne una activitat
conscient que, en el marc de la salut integral, millori la qualitat de vida.
2. Conèixer la importància de la higiene del cos per eliminar la brutícia, les olors del cos i altres
substàncies residuals.
3. Conèixer els efectes negatius per la salut i les conseqüències socials de no anar net.
4. Tenir en compte les mesures de seguretat i prendre les precaucions oportunes en totes les
activitats que realitzi.
5. Respondre amb eficàcia davant d'una emergència.
6. Utilitzar de manera correcta i adequada els serveis de la salut.

Nutrició i alimentació
1. Ésser conscients de la necessitat d'alimentar-se per créixer, viure i mantenir-se amb salut.
2. Planificar menús i elaborar àpats atenent als criteris nutritius.
3. Analitzar els propis hàbits alimentaris i ser capaços d'introduir modificacions per a millorar-los
4. Establir reflexions sobre la importància d'alimentar-se adecuadament



Ús de medicaments i prevenció de drogodependències
1. Conèixer els efectes de les substàncies estranyes al cos.
2. Desenvolupar les estratègies necessàries per decidir quan i com cal prendre determinades

substàncies.

Habilitats de la vida diària
1. Desenvolupar hàbits necessaris per netejar-se i presentar una aparença externa acceptable.
2. Adquirir independència per vestir-se i despullar-se així com per comprar i cuidar la roba.
3. Adquirir independència per netejar, endreçar i mantenir en condicions el lloc on viu.
Coneixement d'un mateix. Autoestima i autoconcepte

1. Conèixer, valorar i potenciar les pròpies capacitats
2. Adquirir i desenvolupar confiança per parlar d'un mateix, tant del seu aspecte extern com del seu món

intern , desenvolupant els mecanismes per millorar la pròpia acceptació. *
3. Desenvolupar actituds positives envers un mateix, la família, el grup i la societat.*

CONTINGUTS

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I PROCEDIMENTS
Educació del consum
1. Els béns de consum
» Ús i manteniment dels béns de consum
• Distinció dels béns de consum com objectes de necessitat i com objectes de luxe.
• Relació entre béns de consum i qualitat de vida
• Identificació i anàlisi de les característiques essencials i supèrflues dels béns de consum
2. La compra.
• Identificació i utilització dels establiments comercials de l'entorn.
• Comprensió de la informació bàsica continguda al ticket de compra
• Utilització del ticket de compra per efectuar devolucions
« Significat i simbologia de l'etiquetació
• Interpretació dels envasos i etiquetes de productes alimentaris i tèxtils
• Aplicació de criteris bàsics per planificar la compra de diferents productes.
» Aspectes a tenir en compte durant la compra: relació qualitat-preu, serveis que s'ofereixen, diversitat

de marques...
• Distinció del ticket de la compra, albarans, factures, rebuts
• Drets i deures del consumidor davant situacions de fraus o prejudicis, rebaixes, garanties,

reparacions...
« Utilització de serveis de la comunitat de protecció i ajut al consumidor (Institut Nacional de Consum,

Oficina municipal d'informació al consumidor, Associació de consumidors...)
• Mecanismes per efectuar reclamacions
» Elaboració de redactats de reclamació
• Interpretació de garanties
3. El preu dels béns de consum
• Comparació del preu d'un mateix producte de diferents marques
• Funcionament bàsic del sistema monetari (Llenguatge Matemàtic)
« Altres formes de diner: xecs, targes de crèdit.
• Utilització dels caixers automàtics.
• Coneixement de la capacitat adquisitiva personal i familiar
• Planificació i elaboració del propi pressupost distribuint els diners d'acord a les necessitats

prioritàries.
« Diferents formes de pagament
• Planificació i realització d'estalvi amb els diners propis.
4. La publicitat en la societat de consum.
• Influència de la publicitat sobre els individus.
» Anàlisi de la transmissió de models i creació de necessitats, induïdes des dels missatges publicitaris.
• Anàlisi dels continguts dels missatges publicitaris.
5. Seguretat i consum
• Interpretació de les normes de seguretat dels productes adquirits.
• Aplicació de les mesures adequades per prevenir accidents en el manipulat o en la utilització dels

béns de consum.
6. Consum i medi ambient
• Formes i mecanismes d'actuació individual i col·lectiva per a pal·liar els problemes mediambientals.
• Resolució de problemes relacionats amb el consum individual i col·lectiu d'energia.



Educació sexual i afectiva
1. Desenvolupament sexual
• Principals canvis biofisiològics
• Òrgans genitals i les seves funcions
• Ovulació i menstruació
• Erecció i ejaculació
2. Fecundació, embaràs i part
• La fecundació
• L'embaràs
• El part
• La cura del nadó
3. Anticoncepció i avortament
• Els mètodes anticonceptius reversibles i irreversibles.
• Centres d'orientació familiar
• Avortament
4. Malalties de transmissió sexual.
• LaS.I.D.A.

° Agent causant
° Malalt i portador
° Mecanismes de transmissió
° Mesures de prevenció

• Altres malalties de transmissió sexual (Sífilis, Hepatitis B,....)

5. Relacions interpersonal
• La família
• Tipus d'organització familiar a l'actualitat
• L'amistat
• Funcions de les relacions interpersonal: suport emocional, comunicació, ajut, compromís, afecte,

cooperació
• L1 home com a ésser lliure dotat de cos i ment
• Les regles d'or de les relacions sexuals: respecte, comunicació i responsabilitat.
• La sexualitat com a font de plaer.
6. Orientació del desig
• Orientació del desig sexual: bisexualitat, heterosexualitat, homosexualitat
• Sentiments sexuals: desig, atracció, enamorament
• Conductes sexuals: autoestimulació, carícies, coit
• Resposta sexual humana : diferències i semblances entre sexes.
• Centres d'informació i orientació
7. La comercialització de sexe i la violència sexual
> Les agressions sexuals
• La prostitució
• La pornografia
8. El sexisme a la societat actual
• L'ús del llenguatge sexista
• Divisió sexual del treball
• La orientació professional no discriminatòria
• Els mites sexuals*
Educació per la salut
1. Utilització dels serveis de la salut
• Ambulatori
• Hospital
• Metges
• Infermers
• Zeladors
• Treballadors socials
• Organització dels CAP. (consulta, horaris de consulta, visites a domicili...)
• Cartilla de ia Seguretat Social
2. Prevenció d'accidents i malalties
• Els diferents tipus d'accidents: domèstics, al carrer, a l'escola...
• Els elements de la farmaciola
• Mesures de primers auxilis
• Mesures de prevenció

° Alimentació adequada
D Higiene del cos i de la vivenda
° Activitat física i descans
° Relació equilibrada i harmònica amb el medi



• Malalties transmissibles
« Vies de transmissió de malalties (microbis, paràsits, home -manca d'higiene-, aigua) .
• La prevenció i la curació
« Les vacunes
• Reconeixement dels símptomes de diverses malalties
3. Higiene personal
» Relació entre mala higiene individual i ambiental amb malalties infeccioses
• Estris de neteja personal
• Higiene de les diferents parts del cos

° La pell
° El cabell
° Les mans
» Les ungles
° Els peus
n Les orelles
° Els ulls
» Les dents

« Cura del propi aspecte exterior
• Conseqüències socials de no anar net
4. Higiene de la roba
« La roba bruta com a font d'infecció
« Procés de rentat de la roba
« La compra de la roba *
» Adequació del vestuari segons les circumstàncies
5. Higiene en els serveis (WC. dutxa, lavabo)
• Utilització adequada
• Neteja regular
6. Salut mental.
• La presa de decisions
« Autonomia personal
• Assumpció de conflictes i capacitat per resoldre'ls
« Expressió dels sentiments
7. Activitat física i descans
• Ets hàbits posturals adequats
• L'activitat física com a element imprescindible per al desenvolupament harmònic de la persona
» L'esport com a base biopsicosocial
» Treball, fatiga i descans
» Relaxació i estrès
• Accidents en la pràctica esportiva

Nutrició i alimentació
1. Funció de nutrició
2. Alimentació equilibrada
• Els aliments com a productes de consum necessaris per el desenvolupament funcional del propi cos
» Observació, comparació, classificació reconeixement i utilització dels diferents tipus d'aliments
• L'aigua com a aliment fonamental per l'home
• Elaboració i preparació d'àpats
« Preparació i elaboració de menús aplicant criteris nutricionals
» Avaluació de l'alimentació habitual
• Conseqüència d'un ús inadequat de l'alimentació
• Utilització de les taules de composició d'aliments
3. Higiene dels aliments
« La compra dels aliments *
» Processos de conservació i transformació dels aliments
• Aplicació de tècniques per conservar els aliments
• Identificació dels aliments que no recullen les condicions per al seu consum
• Relació entre els aliments en mal estat i malaltia
« Processos de neteja dels aliments
4. Els estris de cuina i de menjador
5. Higiene de la cuina* -•
6. Prevenció i primers auxilis d'accidents domèstics
7. Adequació dels àpats a les circumstàncies.

Ús de medicaments i prevenció de drogodependències
1. Les drogues com element estrany al cos
• Efectes del tabac sobre l'organisme
• Efectes de l'alcohol sobre l'organisme



• Substàncies il·legals (èxtasi, marihuana, cocaïna...)
2. Els medicaments
• Els perills de l'automedicació
• Classificació dels medicaments habituals
3. La pressió social i de grup

Habilitats de la vida diària
1. Autonomia a l'hora de vestir-se i desvestir-se*
2. Desenvolupament dels hàbits necessaris per a presentar una aparença externa socialment

acceptable
3. Planificació de menús, compra, conservació i preparació d'àpats *
4. Cura de la vivenda*
• Neteja general (escombrar, fregar, treure la pols, netejar vidres...)
• La bugada (posar la rentadora, estendre, plegar, planxar, rentar a mà...)
• Arranjament del llit

Coneixement d'un mateix. Autoestima i autoconcepte
1. El nostre cos. Parts externes. Identitat personal *
• Els òrgans i aparells del cos i llurs funcions
• Observació i anàlisi de l'aspecte personal extern *
2. Coneixement de la capacitat de superació en els actes propis
3. Relacions interpersonal
« Relacions amb la família *
• Relacions amb els amics.
> Participació en diàlegs i posades en comú *
4. Independència personal i social *
5. Anàlisi dels trets de personalitat i de resolució de conflictes *
6. Descobriment dels aspectes positius de la persona
7. Presa de consciència de les possibilitats i limitacions pròpies i de les dels altres
8. Presa de consciència de la visió que els altres tenen sobre un mateix

CONTINGUTS D'ACTITUDS. VALORS I NORMES
Educació del consum
1. Consciència de que no tots els béns que s'adquireixen són essencials per a viure
2. Actitud progressivament autònoma, responsable i segura en l'ús i manteniment dels béns de consum

utilitzats
3. Predisposició per complir les normes d'ús dels béns col·lectius
4. Valoració de les formes de comportament que contribueixen a mantenir en bon estat els béns

duraders
5. Actitud crítica davant les formes de comportament personals i col·lectives que espatllen el bon estat

dels béns de consum
6. Utilització adequada dels serveis públics i dels drets i deures com a usuaris
7. Autoreflexió sobre la necessitat i utilitat dels béns de consum abans d'adquirir-los
8. Hàbit de llegir i seguir les instruccions de les etiquetes i dels fulletons
9. Hàbit de planificar les compres
10. Hàbit de planificar les despeses
11. Valoració de la importància de comparar i valorar diferents aspectes dels productes abans d'adquirir-

los
12. Consciència de la capacitat adquisitiva personal i de la de la pròpia família
13. Predisposició per fer una distribució racional dels diners propis
14. Valoració dels objectes i productes per el servei que ofereixen i no pel seu preu
15. Valoració de l'estalvi i adquisició d'hàbits tendents a evitar despeses innecessàries
16. Actitud crítica respecte als avantatges i desavantatges que suposa la publicitat per al consumidor
17. Valoració del component seguretat en l'adquisició de productes
18. Consciència del consum energètic i de matèries primeres, generat a la pròpia activitat diària

Educació sexual i afectiva
1. Reconeixement i acceptació de les possibilitats del propi cos a partir d'un millor coneixement d'un

mateix i de la pròpia identitat sexual *
2. Actituds positives envers els òrgans genitals ';

3. Actitud de respecte cap a la integritat física individual
4. Assumpció de la sexualitat com a font de comunicació, afectivitat i plaer.
5. Valoració crítica de les conseqüències que es deriven dels embarasses a l'adolescència, dels

embarasses no desitjats i dels embarassos prematurs
6. Assumpció de l'ús dels mètodes anticonceptius com a responsabilitat de la parella
7. Actitud crítica i tolerància al voltant de les diferents postures davant l'anticoncepció i l'avortament
8. Valoració de les conseqüències sobre la salut de determinades conductes sexuals



9. Assumpció de les mesures higièniques necessàries que afavoreixin la prevenció de les E.T.S. i la
salut en general

10. Acceptació del diàleg com a font enriquidora de les relacions interpersonals dins el grup d'iguals, de
la família...

11. Esperit crític i tolerància al voltant de les vivències afectivo-sexuals pròpies i de les demés persones
12. Respecte als diversos tipus de nuclis familiars existents
13. Predisposició a establir relacions afectives enriquidores dins la família i el grup d'iguals
14. Predisposició a mostrar tolerància i solidaritat amb les demés persones i a demanar ajut quan es

necessiti
15. Acceptació de la pròpia orientació del desig sexual i de la de les altres persones
16. Valoració crítica de les conductes sexuals que impliquen dominació i violència, i actuació en

conseqüència
17. Presa de consciència de la importància del treball domèstic, de la necessitat d'un repartiment

equitatiu d'aquest i de la discriminació que suposa la doble jornada
18. Assumpció d'una elecció professional basada en les preferències, capacitats i qualitats personals,

lliures d'estereotips sexistes
19. Consciència de la intimitat personal
20. Respecte a la intimitat personal

Educació per la salut
1. Interès per protegir la vida personal i la dels membres de la comunitat
2. Actuació responsable segons les normes de seguretat
3. Esperit d'iniciativa en el treball i l'oci
4. Actitud positiva cap a un mateix i cap als altres dins el grup
5. Actitud participativa al grup
6. Consciència d'una adequada higiene general del cos
7. Adopció de mesures d'higiene postural
8. Predisposició a practicar esport com a mesura per la millora de la salut

Nutrició i alimentació
1. Actitud progressivament autònoma i responsable en la preparació dels aliments
2. Actitud positiva per corregir i/o canviar els propis costums alimentaris que siguin erronis
3. Rebuig dels productes que no tinguin instruccions de conservació
4. Adquisició de l'hàbit de conservar adequadament els diferents aliments
5. Actitud crítica davant l'ús abusiu dels embalatges
6. Interès per preparar aliments
7. Acceptació de les normes de comportament a la taula
8. Adoptar un horari correcte d'àpats
9. Adquisició d'hàbits d'higiene personal abans i després dels àpats
10. Valoració de la necessitat de seguir una dieta equilibrada*
11. Descodificació crítica dels missatges dels mitjans de comunicació relacionats amb el consum

d'aliments

Ús de medicaments i prevenció de drogodependències
1. Actitud crítica davant el consum d'alcohol, tabac i drogues
2. Adopció de mesures naturals davant lleus símptomes de dolor
3. Responsabilitat i autonomia davant la pressió social i de grup
4. Actitud crítica davant la publicitat d'alcohol, tabac i medicaments

Habilitats de la vida diària
1. Interès per realitzar activitats d'independència personal, fonamentals per la seva vida autònoma *
2. Interès per oferir bon aspecte exterior
3. Actitud responsable davant la cura de la vivenda

Educació per la pau
1. tranquil·litat
2. sinceritat +
3. compartir +
4. ordre
5. col·laboració +
6. imaginació
7. participació +
8. convivència +
9. autodomini
10. generositat*
11. harmonia
12. silenci



13. tolerancia*
14. diàleg +
15. fidelitat*
16. humor +
17. dignitat
18. cooperació+
19. justícia*
20. no videncia •*•
21. solidaritat +
22. coherència
23. equanimitat*
24. llibertat

Coneixement d'un mateix. Autoestima i autoconcepte
1. Acceptació i valoració dels aspectes d'un mateix i dels altres*
2. Respecte de les normes, torns de diàleg i posades en comú*
3. Participació activa a les propostes*
4. Valoració de la pròpia identitat
5. Esperit de superació
6. Acceptació de responsabilitats
7. Tolerància a la frustració i control emocional sobre la mateixa
8. Consciència de l'èxit i comprensió d'aquest
9. Consciència del fracàs i comprensió d'aquest
10. Motivació per tenir èxit en les pròpies activitats
11. Consciència de persona social





ÀMBIT 2ï CONEIXEMENT* PARTÍOPACiÓ EH rálTORIlír

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

1. Desenvolupar les habilitats comunicatives, d'interacció social i de coneixement i utilització
dels serveis de l'entorn, que possibilitin un funcionament autònom dins la societat.

2. Potenciar el nivell d'autonomia per tal d'interactuar amb l'entorn i relacionar-se amb els
altres de forma efectiva i mútuament satisfactòria.

3. Desenvolupar les habilitats necessàries per organitzar, planificar i gaudir del temps lliure.

4. Reconèixer i valorar els criteris socials relacionats amb el respecte a si mateix, els altres i
l'entom.

5. Entendre la salut personal, social i del medi ambient com un bé de l'individu i de la
comunitat que cal conservar, preservar i potenciar.

6. Respectar els valors morals, socials i ètics propis i d'altri a partir de l'exercici dels drets i
deures democràtics en les seves actuacions convivencials.

OBJECTIUS PROPIS DE CADA BLOC DE CONTINGUTS
Habilitats socials
1. Desenvolupar les habilitats que possibilitin un funcionament autònom dins la societat.
2. Desplegar les competències de comunicació verbal requerides per a poder participar en

converses.
3. Adquirir les habilitats d'interacció social per a poder establir relacions interpersonals
4. Desenvolupar les capacitats necessàries per conèixer i utilitzar els serveis de la comunitat
5. Desenvolupament de les habilitats instrumentals per a possibilitar en la persona un

funcionament el més independent possible dins la societat.

Temps lliure
1. Conèixer les ofertes de l'entom i escollir la més adequada en funció dels seus interessos.
2. Millorar la qualitat de vida per mitjà de l'oci i el temps lliure
3. Identificar els aspectes lúdics i creatius com a base del desenvolupament sa de la

personalitat.

Educació viària
1. Conèixer i respectar les normes de circulació viària*
2. Identificar els perills potencials de l'entorn per tal d'evitar accidents*
3. Realitzar desplaçaments de manera progressivament autònoma.*

Coneixement del medi natural
1. Adquirir major sensibilitat i consciència del medi ambient en general i dels problemes

connexes.
2. Participar activament en la protecció i millora de l'entorn.
3. Assumir comportaments ecològics a través d'experiències en activitats quotidianes: ús de

l'aigua, separació de residus
4. Valorar i respectar el patrimoni natural, cultural, lingüístic, artístic i social, assumint les

responsabilitats que suposa la seva conservació i millora, apreciant-lo com a font de gaudi i
utilitzant-lo com a recurs per al desenvolupament individual i col·lectiu.

Coneixement del medi social



1. Reconèixer, valorar i complir les normes socials relacionades amb el respecte a sí mateix i
a les altres persones i aquelles que regulen les relacions i la convivència entre la diversitat
de grups que configuren la pròpia comunitat

2. Orientar-se en l'espai a partir del cos, d'altres punts referencials de l'entom i de codis
usuals de representació.

3. Tenir un coneixement d'ell mateix en interacció en l'entorn . Emetre judicis crítics i
cosntructius davant de diferents situacions i problemes, tant de l'entorn més pròxim com
d'altres més allunyats en l'espai i en el temps.

CONTINGUTS

CONTINGUTS DE FETS. CONCEPTES I PROCEDIMENTS.
Habilitats socials
1. Habilitats comunicatives i conversacionals.
• Habilitats conversacionals bàsiques.

D Utilització de diferents maneres d'iniciar una conversa.
° Utilització de diferents tipologies de missatges i converses.
° Utilització de diferents maneres de formular preguntes.
° Interpretació i expressió d'emocions, desigs, sentiments i necessitats.
° Mecanismes per unir-se a les converses d'altres persones.
° Habilitats per manifestar informació apropiada sobre sí mateix i sobre el seu entorn.
° Habilitats per la comprensió i expressió correcta de missatges.

• Postures socialment correctes i comportaments adequats a cada situació, en el decurs
d'una conversa.

° Observació, recepció i escolta activa en el decurs d'una conversa.
° Adequació del to de veu a cada circumstància.
i Adequació de la conversa a cada circumstància.
° Espera i petició del torn de paraula.

• Expressions verbals de cortesia i bona educació.
° Formulació i resposta de queixes
° Disculpes
° Presentacions
° Acomiadaments
° Petició d'ajut
° Petició de consell
a Petició de favors
° Petició de canvi de conducta

2. Habilitats d'interacció social.
• Mecanismes d'interacció social

° Mecanismes per donar una negativa
° Mecanismes per defensar els propis drets.
° Mecanismes per interaccionar amb membres del sexe oposat.
° Mecanismes per interaccionar amb el grup d'iguals

• Habilitats cog n ¡t i ves de solució de problemes interpersonal:*
° Sensibilitat als problemes interpersonals.
° Identificació de problemes interpersonals.
° Generació d'alternatives de solució.
° Consideració de les conseqüències dels propis actes.
o Presa de decisions.
° Desenvolupament del pensament mitjà-finalitat (anticipació de passos necessaris per

arribar a una solució i considerar que la solució pot tardar en arribar).
° Desenvolupament del pensament de causalitat social (els problemes poden ser

deguts a events anteriors).
° Orientació dinàmica (mirar més enllà del comportament explícit).

• Estratègies per seguir o donar instrucions
• Participació activa en la interacció social
• Reconeixement de les injustícies i actuació davant aquestes
3. Habilitats de coneixement i utilització de serveis de la comunitat.



• Coneixement dels diferents serveis que ofereix la comunitat (Quins?) , dels
mecanismes(Com?) i condicionants necessaris (Quan?) per utilitzar-los, de la seva
ubicació en la ciutat (On?)

° Bombers.
° Serveis sanitaris
n Correus.
° Màquines de bitllets de transport.
° Serveis de seguretat.
° Serveis de bar, restaurant.
° Papereres, contenidors de reciclatge...
° Horaris de serveis (Oficines, botigues, cinemes, transports....)
° Símbols indicadors dels diferents serveis de la comunitat.
° Normes i prohibicions en locals públics.
° Mesures de seguretat i prevenció d'accidents.
° Fornies d'actuar en situacions d'emergència.

• Els mitjans de transport
° Diferents mitjans de transport. *p
D Transport públic i privat. *p
° Diferents vies de circulació i els seus components: carrer, carretera, autovia,

autopista, via, andana, vorera, calçada, cuneta, vorera d'emergència *p
o Ús d'unitats de temps i de preu referits als transports. *p.
° Missatges escrits, iconics o simbòlics com a font d'informació sobre determinats

aspectes dels transports públics. *p
° Identificació i interpretació de diferents tipus de cartells referits als transports públics.

*P
° Maneig de guies, plànols, horaris,... per obtenir informació concreta sobre itineraris,

mitjans de transport més adequats...*p
• Els mitjans de comunicació: serveis de comunicació personal i mitjans de comunicació de

masses.
° Serveis de comunicació personal.

El telèfon.
La guia de telèfons (particulars, empreses, prefixes d'altres poblacions, serveis
d'urgència....)

° Mitjans de comunicació de masses.
El diari. Diferents tipus de diaris Diferents seccions d'un diari. Recerca d'informació
d'interès a la premsa.
Diferents tipus de programes de radio.
Diferents tipus de programes de televisió.

° Utilització dels mitjans de comunicació per a obtenir informació d'interès
° Altres serveis.

La guia de l'oci.
La guia de carrers.
Informacions gràfiques (horaris, plànols....)
Informacions escrites (cartells, avisos, indicadors ).

Educació viària
1. Coneixement i aplicació de les normes de circulació
• Els senyals de circulació
• Aplicació pràctica de les normes de circulació peatonal
• Passos de vianants amb semàfor i sense semàfor
• Missatges escrits, iconics o simbòlics com a font d'informació sobre determinats aspectes

de la circulació viària.
• Identificació i interpretació de diferents tipus de cartells referits a la circulació de vianants
2. Prevenció dels accidents i de situacions perilloses
• Els accidents de circulació
> Captació dels missatges que ens avisen dels perills potencials o reals de l'entom
• Control de la marxa respecte a l'àmbit on es circula
• Realització progressivament autònoma dels desplaçaments



Ús i gaudi del temps lliure
1. Identificació de les diferents ofertes de l'entom per omplir el temps lliure.
• Activitats a realitzar.
• Espais de la comunitat on gaudir del temps d'oci
• Organització del temps lliure conjuntament amb els altres companys
• Participació activa en el grup d'amics i a les associacions socials
• Adequació de l'elecció d'activitats a realitzar en el temps lliure en funció de l'edat

cronològica
• Relació entre el temps lliure i el consumisme
2. Desenvolupament de la salut individual per mitjà de l'oci i el temps lliure
• El temps lliure com a espai regulador de les relacions interpersonals
• Seguretat en la realització d'activitats de temps lliure
• Detecció de situacions de risc
• Identificació dels procediments d'emergència durant el temps lliure
• Capacitat per demanar ajut o auxili en situacions conflictives

Coneixement del medi natural
1. Canvis que es produeixen en nosaltres i en el nostre entorn
• Els processos dels éssers vius
• Els canvis en el cos de l'home
• Els canvis a nivell metereològic
• Descripció oral, escrita i gràfica d'éssers , fets i fenòmens observats.
• Reproducció verbal d'idees, observacions i experiències realitzades.
• Formulació d'hipòtesi senzilles i disseny d'experiències per provar-les.
2. Relacions que s'estableixen entre els éssers vius i el medi.
• Interrelacions ecològiques.
• Efectes de la intervenció dels éssers vius en el medi.
• Direccions respecte al propi cos: orientació i posició.
3. Relacions ésser humà-tècnica-societat.
• Aportacions de les màquines a l'activitat humana.
• Conservació de la natura.
• Eines, mecanismes i dispositius que permeten traslladar-se, comunicar-se i realitzar

treballs en la vida quotidiana.
• Ús d'unitats i instruments de mesura (termòmetre, balança,....), de longitud (centímetres,

metres,...), capacitat (litres,...), massa (grams, quilos,...), temps (segons, minuts, hores...),
temperatura (graus).

4. Salut i medi ambient
• La contaminació *

° Contaminació de l'aigua
° Contaminació acústica
° Contaminació atmosfèrica

• La brossa
° La brossa com a contaminant
° Eliminació i reciclatge de la brossa
° Classificació de residus

• Manteniment i respecte de l'entorn
° ~Ús adequat dels recursos del medi ambient
° Repercussió de l'activitat humana sobre el medi ambient
° Relació entre salut individual i col·lectiva i factors ambientals
° Utilització de materials de desfet com a elements de treball a l'aula

Coneixement del medi social
1. Orientació i ubicació a l'espai.
• Interpretació i utilització de símbols i signes de la vida quotidiana.
• Utilització de les nocions espacials per localitzar objectes, persones i indicar direccions.
• Orientació en l'espai a partir del cos i d'altres punts referencials de l'entorn
• Realització, utilització i interpretació de plànols i mapes.
• Observació sistemàtica de la realitat mitjançant els sentits.
2. Organització de la vida social i política i el treball.
• L'organització política de la ciutat.



- L'organització de la vida familiar i social i els espais on es desenvolupa.
- El treball i les activitats econòmiques, professions i oficis de l'entorn quotidià. Instruments i

indumentàries.
• Drets i deures personals i col·lectius.
> L'agricultura i les activitats primàries, la indústria i les activitats secundàries, els serveis i les

activitats terciàries.
• Coneixement de les característiques morfològiques i funcionals dels elements que integren

el carrer i el barrí.
3. Formulació de generalitzacions a partir d'experiències o coneixements concrets, pròxims o

coneguts.
4. Plantejament de problemes, preguntes i formulació de prediccions relacionades amb fets

de la vida quotidiana que poden ser verificats.

CONTINGUTS D'ACTITUDS. VALORS I NORMES.
Motivació per descobrir coses noves de l'entom.(1,2,3)
Consciència de persona social. (1,2,3)
Participació en la vida col·lectiva respectant les normes de convivència.(1,3)
Normes de circulació peatonal.(1)
Normes de circulació en bicicleta.(1)
Normes i prohibicions en locals públics.(1)
Conservació i cura del material col·lectiu del carrer: papereres, senyals, cabines de telèfon
*P(1)
Perdre la por a parlar en grup *.(1)
Esforç per expressar-se amb correcció en les situacions comunicatives, tant amb interlocutors
habituals com amb els poc coneguts. *i(1)
Sensibilització per la protecció del medi ambient.(2)
Respecte per les normes relatives a la conservació dels materials, seguretat i higiene.(2)
Esforç en la pràctica d'hàbits relatius a la seguretat i higiene del propi cos. (2)
Responsabilitat en l'establiment de relacions amb les persones i l'entorn. (2)
Acceptació de normes referides a sí mateix, com a persona i com a membre d'una
comunitat.(S)
Acceptació dels drets i deures propis i dels altres.
Motivació cap a la presa de decisions
Consciència progressiva de la responsabilitat i de la presa de decisions.
Valoració de sí mateix i d'un estil de vida personal
Preocupació per conèixer les aplicacions pràctiques de les coses que s'han après.
Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats. *
Detecció de situacions de risc.
Comportament prudent davant els perills potencials de l'entom. *p
Comportament adequat a cada situació.
Actitud de compartir i col·laboració envers els altres.
Actuació adequada davant de conductes inadequades dels altres.
Autorregulació del comportament davant les crítiques i el fracàs.
Defensa dels propis drets , punts de vista i opinions.*
Acceptació de les diferències i de les idees dels altres..
Acceptació dels acords pactats democràticament.
Apreciació dels aspectes positius de les persones i els esdeveniments.*
Actitud d'enfrontament davant els problemes.*
Acceptació de responsabilitats.
Consciència de l'èxit i comprensió d'aquest
Predisposició a demanar ajuda o auxili en situacions conflictives.
Consciència del fracàs i acceptació de les situacions frustrants.
Motivació per a tenir èxit en les seves activitats.
Consciència de la intimitat personal.
Acceptació de les normes.
Actitud de discriminació entre la realitat i la fantasia i entre la veritat i la mentida
Consciència de les conseqüències de les pròpies accions sobre les persones i objectes.
Salut i medi ambient
1. Adquisició de comportaments personals i socials de rebuig al deteriorament del medi

ambient



2. Actitud crítica davant el deteriorament del medi ambient
3. Disposició a l'observació de l'entorn i a la interpretació de la informació en problemes

mediambientals *
4. Apreciació de la importància de la col·laboració de tots en la cura del medi ambient i de

donar respostes ecològiques *
5. Consciència dels problemes derivats de la producció massiva de residus
6. Valoració dels sistemes de reciclatge i actitud positiva cap a la recollida selectiva
7. Respecte per la natura i l'entorn
8. Valoració del conjunt de la natura com element essencial per la vida*
9. Actitud positiva envers l'estalvi d'aigua i energia
Educació viària
1. Adopció de comportaments correctes respecte a educació viària
2. Respecte als senyals de circulació
3. Comportament prudent davant els perills potencials de l'entom
4. Respecte cap al material col·lectiu del carrer (papereres, senyals, cabines de telèfon...)
5. Respecte a les normes de convivència envers les persones
6. Respecte a les normes i costums socials de l'entorn
Ús i gaudi del temps lliure
1. Interès per conèixer i participar en activitats lúdiques
2. Actitud crítica i responsable davant les ofertes externes per omplir el temps lliure
3. Predisposició a demanar ajut o auxili en situacions conflictives
4. Acceptació de responsabilitats
5. Respecte de la propietat aliena
6. Consciència de les normes que regulen les relacions socials
7. Consciència de les conseqüències del propi comportament sobre persones i objectes
Interès per l'actualitat social



ÀMBIT 3: INTERCOMUNICACIÓI LLENGUATGES

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS.

1. Interpretar que els diferents llenguatges són instruments per a la comunicació així com
també eines per a representar i percebre la realitat.

2. Adquirir estratègies que facilitin i potenciïn la comunicació.

3. Descobrir en les diferents manifestacions lingüístiques un mitjà de satisfacció personal i
social

4. Conèixer i valorar les pròpies capacitats comunicatives i d'interacció social per afrontar
situacions que requereixin el seu ús.

OBJECTIUS PROPIS DE CADA BLOC DE CONTINGUTS

Llenguatge matemàtic.
1. Utilitzar i valorar les matemàtiques com a eina útil per comprendre el món que l'envolta i

per actuar sobre el seu entorn immediat
2. Elaborar estratègies personals per l'anàlisi de situacions concretes i la identificació i

resolució de problemes.
3. Reconèixer la realitat com a diversa i susceptible de ser explicada des de punts de vista

contraposats i complementaris.
4. Conèixer i valorar les pròpies habilitats matemàtiques per afrontar les situacions que

requereixin el seu ús .

Llenguatge verbal i no verbal.
1. Tenir competència comunicativa plena en el llenguatge com a mitjà de realització personal

i social.
2. Assegurar el lèxic fonamental i ampliar-lo i enriquir-lo en la mesura que es diversifiquen les

experiències personals viscudes.
3. Descobrir en el llenguatge i en les seves manifestacions orals, gestuals, escrites i

audiovisuals, una forma de relació social.
4. Desenvolupar i utilitzar les capacitats de comunicació oral, gestual i escrita.*
5. Expressar-se d'acord amb les diferents finalitats i situacions comunicatives.
6. Utilitzar els propis recursos expressius, lingüístics i no lingüístics, en els intercanvis

comunicatius propis de la relació directa amb altres persones.
7. Utilitzar la llengua com a instrument per l'adquisició de nous aprenentatges, per la

comprensió i anàlisi de la realitat, la fixació i el desenvolupament del pensament i la
regulació de la pròpia activitat.

Llenguatge visual i plàstic.
1. Dominar conceptes, mitjans, i recursos expressius que posin de manifest les capacitats de

percepció, organització de l'espai i representació de formes.
2. Desenvolupar estratègies per interpretar el llenguatge visual que es troba present en la

realitat quotidiana
3. Percebre i interpretar críticament les imatges i les fornies del seu entorn, essent sensible a

les seves qualitats plàstiques, estètiques i funcionals.
4. Expressar-se amb actitud creativa, utilitzant els codis, terminologia i procediments del

llenguatge visual i plàstic amb la finalitat d'enriquir les possibilitats de comunicació.



5. Comprendre les relacions entre els llenguatges , elegint la formula expressiva més
adequada en funció de les necessitats de comunicació. • - ,,.„,,.,.

Llenguatge musical.
1. Utilitzar i valorar la música com a font de plaer i com a recurs per omplir el temps lliure
2. Elaborar judicis i criteris personals mitjançant una anàlisi crítica dels diferents usos socials

de la música i aplicar-los amb autonomia i iniciativa a situacions quotidianes.
3. Prendre consciència de l'agressió que suposa l'ús indiscriminat del só.

Educació física.
1. Conèixer i valorar els efectes que té la pràctica habitual i sistemàtica d'habilitats físiques en

el desenvolupament personal i social i en la millora de les condicions de qualitat de vida i
de salut.

2. Planificar i dur a terme activitats que permetin satisfer les pròpies necessitats, prèvia
valoració de l'estat de les pròpies capacitats físiques .

3. Ser conseqüent amb el coneixement del cos i les pròpies necessitats, adoptant una actitud
crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius per la salut individual i col·lectiva,
respectant el medi ambient.

4. Participar , amb independència de destresa assolit, en activitats físiques i esportives,
desenvolupant actituds de cooperació i respecte, valorant els aspectes de relació que tenen
les activitats físiques.

5. Reconèixer, valorar i utilitzar la riquesa expressiva del cos i el moviment com a mitjà de
comunicació i expressió creativa.

CONTINGUTS

CONTINGUTS DE FETS. CONCEPTES i PROCEDIMENTS
• Els continguts que porten asterisc són els de currículums especials.
Llenguatge matemàtic.
1. Anàlisi.
• Anàlisi i interpretació de mapes, plànols, escales, valorant la seva utilitat.*
• Anàlisi de situacions i presa de decisions.*
2. Predicció
• Predicció de resultats usant tots els mecanismes i punts de referència, a partir d'una

situació i condicions determinades que relacionen unes dades.
• Recerca i verificació dels resultats predits.
• Formulació d'hipòtesis sobre situacions i problemes numèrics i comprovació de les

mateixes
• Planificació de tasques de mesura, prevenint els recursos necessaris, el grau de precisió

exigit, la seqüenciació de les operacions de mesura, el processament de les dades i la
posada en comú.

3. Càlcul.
• Utilització de diverses estratègies per a contar o estimar quantitats , tenint en compte la

precisió requerida.
• Estimació del cost de viure:

° Aspectes fixes.
° Consum variable.

• Comptar, calcular i mesurar amb la precisió necessària.*

4. Utilització del llenguatge matemàtic
• Coneixement, interpretació i ús dels codis i vocabulari matemàtic ( xifres, unitats de

mesura, signes...) de la vida quotidiana.
» Utilització del vocabulari adequat per a interpretar i transmetre informació sobre la realitat.
• Expressió de les mesures efectuades en les unitats i amb la precisió adequada a la situació

i a l'instrument utilitzat.
• Utilització de la terminologia adequada per a descriure amb precisió situacions, formes,

propietats i configuracions geomètriques.



• Lectura de nombres i quantitats en diferents contextos.
• Interpretació i comprensió d'informacions numèriques reals
• Interpretació i comprensió de símbols i expressions.
5. Manipulació i experimentació
• Experimentació de mesures amb unitats arbitraries de la vida quotidiana.
• Realització d'experiències relacionades amb magnituds i capacitat, massa i superfície.
• Utilització del sistema monetari.

° jdentificació i reconeixement de les monedes i el seu valor.
° Ús d'equivalències entre les diferents monedes.
D Realitzacions de pagaments exactes i pagaments amb canvi

6. Tècniques d'orientació espacial.
• Translació d'elements tridimensionals i situacions espacials al pla i viceversa.
• Utilització dels sistemes de referència per a situar i localitzar objectes.
7.Tècniques i instruments de càlcul.
• Normes d'us de la calculadora.
• Ús dels instruments de càlcul segons la necessitat del procés i valorant la seva utilitat.*
• Utilització d'algorismes per resoldre operacions d'addició, subtracció, multiplicació i divisió.
• Ús de tècniques de càlcul mental.

8. Tècniques i instruments de mesura.
• Utilització adequada dels instruments de mesura habituals: calendari, rellotges, balança,

regles, termòmetre, metre
• Selecció de l'aparell i la unitat per mesurar.
• Utilització de diferents fonts documentals per a obtenir informació.

g.Relacions i comparacions.
• Recerca de relacions entre les diverses parts o elements d'una situació o un fenomen.
• Determinació de l'atribut, enumeració dels elements, identificació de semblances i

diferències entre els elements d'un conjunt.
• Ordenació i classificació a partir de criteris que expressin relacions entre elements.
• Avaluació de preus i descomptes.
• Proporcionalitat.
• Comparació dels atributs dels elements.
• Noció de la relació d'unitats d'una mateixa magnitud.
• Relació entre les mides i proporcions del cos amb talles de roba, sabates
IQ.Resolució de problemes.
• Incorporació a la seva manera de fer habitual de les tècniques bàsiques i estratègies de

resolució de problemes.*
• Ús de recursos tecnològics per a resoldre problemes.
• Utilització de mètodes inductius i deductius per a resoldre problemes.
• Estratègies de demanda d'ajut per comprendre informacions numèriques, símbols,

expressions, etc.
• Aplicació d'un procés sistemàtic per a la resolució de problemes

° Identificació del problema
° Definició del problema.
° Exploració d'alternatives.
° Actuació.
° Observació i avaluació dels efectes de les nostres accions.

• Exploració sistemàtica.
• Observació de la realitat des de diferents punts de vista i des de deferents perspectives
11. Magnituds i mesura
• Longitud.
• Massa.
« Capacitat.
• Superfície.
• Temps.

Llenguatge verbal i no verbal.
1. Usos del llenguatge verbal i no verbal
• Utilització del llenguatge com instrument per la comunicació oral.*



• La comunicació: La llengua oral com a font d'informació, coneixement, plaer, persuasió,
manipulació, etc.

• Diversitat lingüística i varietats dialectals de la llengua oral
• Participació adequada en manifestacions comunicatives orals, formals i informals:

° converses (per telèfon, cara a cara...)
D exposicions
° debats
° col·loquis
° taules rodones
Q Dramatitzacions.

• Utilització del llenguatge com instrument per la comunicació escrita.*
• Utilització de textos escrits amb diferents finalitats: búsqueda d'informació, coneixement de

persones, situacions i idees, diversió, etc.
• Consulta i aprofitament de els fonts de documentació escrita per la realització de tasques

concretes.
• Utilització del llenguatge escrit en la realització de tasques d'aprenentatge, en la resolució

de problemes quotidians i en l'organització de la pròpia activitat.
2. Comprensió oral.
• Comprensió de missatges orals:

Q ordres
0 relats
° explicacions senzilles
° seqüències d'ordres
° argumentacions

S.Comprensió escrita.
• Estratègies per llegir un text:

° Lectura funcional de textos escrits habituals en la vida quotidiana: cartells, marques,
anagrames...

° Interpretació i comprensió de logotips habituals en la vida quotidiana
° Estratègies de demanda d'ajut per comprendre els textos escrits
° Formulació de prediccions sobre el text
°' Recerca de significats
° Verificació de les hipòtesis a partir de la comprensió

• Comprensió de textos escrits de diferent tipus: reconeixement de la relació entre situació,
context, i registre d'ús.

• Pas d'un missatge escrit a un oral i viceversa
• Anàlisis de textos escrits de diferent tipus, atenent a la intenció comunicativa, a les

característiques de la situació de la comunitat i al seus elements formals.

4. Expressió oral.
• Expressió de missatges orals :

° explicació de fets i vivències
D participació en converses bidireccionals i multidireccionals
° ampliació del vocabulari

• Producció de textos orals amb diferents finalitats i amb solució a situacions de comunicació
1 contextos socials diversos
° Planificació
° Realització
° Avaluació

• Exposició ordenada sobre els temes de conversa
• Entonació de les frases segons la intencionalitat
• Ús dels connectors per precisar una idea
S.Expressió escrita
• Estratègies per escriure un text:

° Generació d'idees
° Planificació del text
° Exploració del tema a tractar
° Revisió del text

• Producció de textos creatius
• Producció de textos de tipologia diversa amb pautes



• Preparado, realització i avaluació de textos escrits de diferents tipus, atenent a la intenció
comunicativa, a les característiques de la situació de la comunitat i als seus elements
fornia Is

6. Gramàtica i ortografia.
• Establiment de la concordança en gènere i nombre en la comunicació oral
• Ús del verb: present, passat i futur en la comunicació oral
• Ús de les frases: enunciativa, interrogativa i admirativa en la comunicació oral
• Adequació dels registres d'ús a cada situació comunicativa quotidiana
• Establiment de concordança en gènere i nombre en la comunicació escrita
• Ús del verb: present, passat i futur en la comunicació escrita
• Ús de les normes ortogràfiques bàsiques
7. Vocabulari.
• Utilització de sinònims, paraules derivades, antònims, etc., per ampliar el vocabulari
• Utilització correcta del vocabulari propi de l'edat i el context més proper
8. Tipus de formes discurs a la comunicació escrita:
« Interpretació de diferents formes de discurs de la comunicació escrita.

° Logotips: d'envasos, rètols del carrer, marques, bitllets de tren,...
° Propaganda: cartells de festes, cartells de cinema, teatre, catàlegs, instruccions...
° Llistats: de la compra, dels alumnes, d'allò que necessitem per...
° Notes: entre pares i escola, entre els membres de l'escola...
° Material de lectura: diari, llibres...
° Ús diari: llistat d'alumnes, càrrecs, calendari...
° Materials fabricats
° Fulls de proposta: notícies, descripció, propaganda, compra...
° Receptes de cuina, menú, correspondència...

9. Comunicació no verbal
• Utilització del llenguatge no verbal com instrument per la comunicació .*
• Interpretació i utilització dels elements no lingüístics:

° postura
° to de veu
° gest
° mirada
D entonació
° velocitat
° proximitat

« Manipulació de diferents tipus de llenguatges no verbals, explorant llurs possibilitats
comunicatives i expressives.

• Producció de missatges en els que es combinen el llenguatge verbal amb altres
llenguatges.

Llenguatge visual i plàstic.
1. Materials
• Possibilitats plàstiques dels materials i eines.
• Coneixement dels materials propis del llenguatge visual i plàstic.

° Els pigments.
° Els aglutinants.
° Els dissolvents.
° El paper
° La pasta de pa

• Realització d'experiències d'investigació amb materials diversos.
• Experimentació de materials de reciclatge en alguna representació gràfica, plàstica o

visual.
2. Tècniques.
• Coneixement de les tècniques del llenguatge visual i plàstic.

° L'estampat.
° El dibuix.
° La pintura.
° El Collage.
° Tècniques mixtes.



° Fotografia.
° Fotomuntatge.

• Anàlisis i avaluació de la connexió entre resultats i tècniques utilitzades.
• Utilització dels instruments adequats a cada tècnica;-
3. Comprensió visual i plàstica -:rs
• L'espai: relacions entre la bidimensió i la tridimensió.
• Ordenació d'imatges en el temps.
• Interpretació de missatges visuals i plàstics.
• Comprensió de les finalitats de la comunicació visual: informativa, recreativa, expressiva i

estètica.
« Interpretació dels símbols i signes en els llenguatges visuals.

° Anagrames, logotips, marques i pictogrames.
° Signes convencionals (senyals).

• Canals de comunicació del llenguatge visual i plàstic.
° Mitjans de comunicació de masses: premsa, televisió, vídeo.
° Noves tecnologies.

4. Expressió visual i plàstica
• Representació de formes bi i tridimensionals i en el temps.
• Descripció de la realitat enregistrant-ne els detalls.
• Realització de composicions: representació d'idees i reproducció de models.
• Realització de produccions plàstiques de manera personal i creativa.
• Realització de comunicacions a través del llenguatge visual i plàstic.
• Interacció entre els diferents llenguatges: plàstic, verbal, musical, gestual.
• Utilització de les noves tecnologies com instruments de comunicació.
• Utilització de símbols i signes convencionals per a produir diferents missatges.
• Planificació dels diferents passos a seguir per a realitzar una determinada obra.

Llenguatge musical.
1 .La funció social de la música
• La música com a font de plaer.
• La música com a element a disposar durant el temps d'oci.
• Diferents manifestacions musicals.

° La música en grabacions.(paraula incorrecta).
° La música en directe.

• El consum de música en la societat actual: Productes musicals a l'abast de tothom.
2. Ús indiscriminat de la música
• Els excessos de producció sonora: el problema del soroll.
• Indagació i debat al voltant de la situació de contaminació sonora de l'entorn.
3. Utilització adequada
• Adequació dels formats d'enregistrament musical (CD, Cassette, Disc) als aparells

corresponents.

Educació física.
1 .Expressió corporal.
• Capacitats expressives pròpies i de les altres persones.
• Interpretació i utilització dels elements bàsics de comunicació corporal.
• Elecció de nous moviments a partir d'estímuls musicals.
• Expressió de ritmes.
• Expressió d'emocions i sentiments
• Experimentació i ús de la pròpia creativitat motriu .
• Investigació i pràctica de tècniques de diferents manifestacions expressives.
• Adquisició d'habilitats expressives.
2.Us de les nocions d' organització de l'espai i del temps.
• Nocions relacionades amb la pròpia orientació.
• Nocions de relació entre el cos, els objectes i l'espai exterior.
• Domini de l'espai gràfic.
• Nocions relacionades amb el temps: el ritme.
• Estructuració espacio-temporal.
• Interpretació de nocions d'orientació espacial i temporal.



3.Coneixement i organització d'activitats en l'entorn natural.
• Normes, mesures i reglaments per a la realització d'activitats.
• Estudi i valoració de les pròpies necessitats.
• Normes bàsiques de precaució, protecció i seguretat.
• Recursos, llocs i instal·lacions per el desenvolupament d'activitats.
» Esports més habituals en l'entorn: Normes i formes de joc.
• Formació d'agrupacions en funció d'interessos comuns.
• Planificació i realització d'activitats en el medi natural (travessies, itineraris, rutes

ecològiques, cicloturisme )
4.Preparació per la activitat física.
• Normes d'higiene prèvies a l'activitat física.
• Utilització de l'escalfament en l'activitat física
5. Execució de l'activitat física.
• Presa de consciència de la pròpia condició i capacitats físiques.
• Condicionament bàsic general: desenvolupament de les capacitats físiques (resistència,

flexibilitat )..
• Utilització de la tècnica en la resolució de problemes motors originats en situacions reals de

joc: tècniques i tàctica individual.
• Ajustament de respostes motrius individuals a la estratègia del grup: la tàctica col·lectiva
• Execució d'habilitats coordinativas.
• Execució d'habilitats motrius bàsiques ( desplaçaments, equilibris, girs) i específiques

(coordinacions pròpies d'activitats físiques elaborades)
• Pràctica d'activitats esportives recreatives col·lectives i individuals.
• Pràctica d'activitats col·lectives en competició: individuals i col·lectives.
6. Conclusió de l'activitat física
• Coneixement i utilització de les tècniques de respiració i relaxació.
• Experimentació amb la respiració i la relaxació.
• Normes d'higiene posteriors a l'activitat física.
7. Efecte de l'activitat física sobre l'organisme i la salut
• Beneficis
• Riscos
• Contraindicacions
• Indicacions
• Consciència del propi moviment i la postura.
• Aplicació de postures corporals correctes.
• Prevenció i actuació en cas d'accidents en activitats físiques.
• Relació entre l'activitat esportiva i l'activació de les funcions orgàniques.

CONTINGUTS D'ACTITUDS. VALORS I NORMES

Llenguatge matemàtic
• Reconeixement i valoració crítica de la utilitat de la calculadora i d'altres instruments per a

realitzar càlculs numèrics.
• Curiositat i interès per fer front a problemes.
• Confiança en les pròpies capacitats per a resoldre problemes.
• Perseverancia i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes.
• Flexibilitat per a enfrontar-se a diferents situacions des de diferents punts de vista.
• Reconeixement i valoració del treball en equip com la manera més eficaç per a realitzar

determinades activitats (planificar i portar a terme experiències...)
• Valoració de l'ordre i la neteja
• Respecte i valoració de les opinions dels seus companys i les seves pròpies
• Actitud positiva cap el treball individual.
• Tracte correcte i adequat dels instruments i material.*
• Cooperació i respecte als altres.*
• Interès per les activitats i constància en el treball, tant individual com de grup.
• Apreciació en la vida quotidiana dels aspectes relacionats amb la matemàtica.
• Organització del treball
• Valoració positiva del propi esforç.
• Consideració de l'error com a estímul per a noves iniciatives.
• Adquisició d'una progressiva autonomia en la recerca d'ajuts i d'eines.



• Previsió de problemes i dificultats potencials i desenvolupament de les estratègies
personals per solucionar-los.

Llenguatge verbal i no verbal
• Valoració de la llengua oral com a instrument per satisfer una àmplia gamma de necessitats

de comunicació.
• Receptivitat, interès, i respecte per les opinions alienes expressades a través de la llengua

oral.
• Valoració i respecte per les normes que regeixen l'intercanvi comunicatiu en diàlegs,

col·loquis, debats, etc.
• Interès, esforç i autoexigència en l'elaboració rigorosa i sistematitzada de les produccions

orals pròpies, reconeixent l'error com a part integrant del procés d'aprenentatge.
• Respecte i interès per la diversitat lingüística i per les varietats dialectals i ús de la llengua

oral.
• Actitud crítica davant les diverses determinacions que regulen els usos orals i davant les

expressions de la llengua oral que suposen una discriminació social, racial, sexual, etc.
• Interès per ampliar el vocabulari i conèixer el significat de les paraules
• Valoració de la llengua esenta com instrument per satisfer una àmplia gamma de

necessitats de comunicació
• Interès per la lectura com a font d'informació, aprenentatge, coneixement i plaer.
• Actitud crítica davant les expressions de la llengua esenta que suposen una discriminació

social, racial, sexual, etc.
• Valoració dels llenguatges no verbals com instruments de comunicació i de regulació i

modificació de conductes.
• Respecte per els codis dels diferents llenguatges no verbals i per les normes que regulen el

seu ús.
• Actitud crítica davant els usos discursius, verbals i no verbals, orientats a la persuasió

ideològica, i davant la utilització de continguts i formes que suposen una discriminació
social, racial, sexual, etc.

• Recepció activa i actitud crítica davant els missatges dels diferents mitjans de comunicació.

Llenguatge visual i plàstic
• Sensibilitat envers els fenòmens estètics.
• Responsabilitat en la utilització correcta de les eines i materials.
• Sensibilització envers el món de l'art i de la imatge.
• Esperit de superació de les pròpies possibilitats plàstiques.
• Valoració i respecte vers les obres i manifestacions artístiques de les altres persones.
• Reconeixement i valoració del paper que juguen els mitjans de comunicació en la cultura

actual.
• Reconeixement del valor que tenen els llenguatges visuals per a augmentar les possibilitats

de comunicació.
• Actitud crítica davant les necessitats de consum creades actualment a través de la

publicitat i la utilització en la mateixa de formes i continguts que denoten una discriminació
sexual, racial o social.

• Valoració de la importància del procés de planificació de les tasques
• Valoració de la qualitat que la instrumentació adequada aporta a qualsevol expressió

plàstica.
• Valoració de l'ordre i la neteja en les produccions visuals o plàstiques.
• Valoració de l'ordre i neteja de l'aula o taller.
• Conservació i cura del material.
• Valoració de les virtuts plàstiques dels materials de reciclatge.
• Interès per la manipulació de diferents materials.
• Apreciació de les avantatges que aporta la realització de treballs en equip.
• Valoració i respecte del patrimoni històric i cultural.

Llenguatge musical.
• Valoració dels mitjans de comunicació com a instruments de coneixement i relació amb els

altres.
• Valoració dels missatges sonors i musicals emesos pels diferents mitjans audiovisuals.
• Respecte cap als gustos musicals dels altres.



• Actitud crítica davant el consum indiscriminat de música.
• Obertura i interès per les noves tècniques i innovacions musicals.
• Actitud positiva davant els espectacles musicals i respecte per les normes que regeixen el

comportament en aquests.
• Sensibilitat davant l'excés de producció de soroll, acceptació de les normes al respecte i

contribució a crear ambients agradables.
• Valoració positiva tant de l'activitat com del repòs i de la calma.

Educació fìsica.
• Presa de consciència de la pròpia condició física i responsabilitat en el desenvolupament

d'aquesta.
• Iniciativa en l'acció
• Organització i constància en l'activitat motriu.
• Responsabilitat envers les normes.
• Motivació cap a la comunicació corporal.
• Acceptació i respecte a la diversitat física, d'opinió i d'acció.
• Respecte a la natura, a les instal·lacions i al material.
• Cura i respecte pel propi cos i el de les altres persones.
• Valoració i presa de consciència de la pròpia imatge corporal, de les seves limitacions i de

les seves capacitats.
• Valoració del moviment i la dansa com a font de comunicació i d'expressió per a sentir-se a

gust amb un mateix, amb els altres i amb el medi.
• Valoració del fet d'assolir una bona condició física com a base d'unes millors condicions de

salut.
• Disposició favorable a utilitzar els hàbits de respiració i relaxació com a elements de

recuperació de l'equilibrí psicofísic.
• Valoració sobre els efectes que determinades pràctiques i hàbits tenen sobre la condició

física, tant els positius ( activitat física, hàbits higiènics....), com els negatius (tabac, mals
hàbits alimentaris, sedentarisme...)

• Disposició positiva cap a la pràctica habitual de l'activitat física sistemàtica com a mitjà de
millora de les capacitats físiques, la salut i la qualitat de vida.

• Respecte a les normes de prevenció de disminucions funcionals derivades de
determinades conductes posturals, activitats habituals....

• Respecte a les normes d'higiene, prevenció i seguretat en la pràctica de l'activitat física.
• Actitud crítica davant els fenòmens socioculturals associats a les activitats físico-esportives.
• Valoració de la pròpia habilitat com a punt de partida de la superació personal.
• Autocontrol, superació de pors i inhibicions motrius.
• Valoració de la existència de diferents nivells de destresa, tant pel que fa referència a si

mateix com el que fa referència als altres.
• Participació en activitats amb independència del nivell de destresa desenvolupat.
• Valoració dels efectes que per a les condicions de salut i qualitat de vida tenen la pràctica

habitual d'activitats esportives.
• Disposició favorable a la autoexigència i la superació de les pròpies limitacions.
• Acceptació del repte que suposa competir amb els altres, sense que això suposi actituds de

rivalitat, entenent la oposició com una estratègia de joc i no com una actitud davant els
altres.

• Cooperació i acceptació de les funcions atribuïdes dins d'una tasca d'equip.
• Valoració de l'ús expressiu del cos i del moviment.
• Desinhibició, obertura i comunicació en les relacions amb els altres.
• Valoració del patrimoni natural i de les possibilitats que ofereix per a les activitats

recreatives.
• Acceptació i respecte de les normes per a la conservació i millora del medi natural.
• Valoració dels efectes que sobre el medi tenen la correcta o incorrecta utilització del mateix

i la realització d'activitats en aquest.
• Autonomia per a desenvolupar-se en medis que no son habituals amb confiança i adoptant

les mesures de seguretat i protecció necessàries.
• Responsabilitat en la organització i realització d'activitats.
• Predisposició a establir relacions afectives enriquidores amb els altres.





ÀMBIT 4: FORMACIÓ PROFESSIONAL.

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS.

1. Incorporar-se al món productiu, adaptant-se a l'estructura pròpia d'una empresa de forma
responsable i participativa , afrontant les tasques encomanades amb progressiva
autonomia, organització i iniciativa per tal de garantir la màxima integració en el món de
treball.

2. Adquirir competència tècnica per dominar continguts i tasques de l'àmbit professional
concret i coneixements i destreses requerits en un ampli entorn laboral.

3. Obtenir competència metodològica per saber reaccionar davant dels problemes, aplicant
procediments adequats a les tasques encomanades i a les irregularitats que s'hi presenten,
i trobar de forma progressivament autònoma vies de solució, i transferir adequadament les
experiències adquirides en altres situacions de treball.

4. Adquirir competència social per saber col·laborar en la feina amb altres persones de forma
comunicativa i constructiva i també demostrar un comportament orientat al grup i a l'entesa
interpersonal.

5. Assolir competència participativa per saber participar en l'organització del lloc de treball i en
l'entorn laboral, ser capaç d'organitzar i decidir i estar disposat a acceptar responsabilitats.

6. Identificar i utilitzar amb la destresa necessària i tenint en compte les condicions de
seguretat i higiene, l'utillatge, els atuells i les eines pròpies de cada una de les
professions.

OBJECTIUS PROPIS DE CADA ÀREA PROFESSIONAL
HOSTELERÍA
Cuina.
1. Planificar les necessitats de mercaderies, tot identificant les quantitats i qualitats dels

gèneres disponibles, determinant les mercaderies necessàries per cobrir les exigències de
la cuina.

2. Preparar tot tipus d'elaboracions culinàries bàsiques i plats elementals, begudes i aperitius.
3. Relacionar els aliments amb el seu valor nutritiu i amb els diferents tipus de dieta.
4. Conèixer les tècniques de pre- elaboració i conservació d'aliments.
5. Utilitzar les principals tècniques culinàries adequades a cada tipus d'aliment i a cada

recepta de cuina.
6. Identificar i utilitzar amb la destresa necessària i tenint en compte les condicions de

seguretat i higiene, l'utillatge, els atuells i les eines pròpies de la cuina.

Restaurant i bar
1. Relacionar-se de manera adequada amb els clients tenint en compte les demandes

d'aquests i l'adaptació als seus gustos.
2. Controlar el consum i els productes elaborats, diferenciant les dades de consum pel que fa

a estocs de magatzem.
3. Identificar i utilitzar amb la destresa necessària i tenint en compte les condicions de

seguretat i higiene, l'utillatge, els atuells i les eines pròpies del restaurant i bar.

Neteja i Allotjament



1. Realitzar la neteja diària, utilitzant els productes i materials més adequats en funció de les
característiques dels immobles i dels elements continguts en el seu interior (mobiliari,
objectes de decoració) i en les màximes condicions de seguretat i higiene en el treball.

2. Identificar ficar i utilitzar amb la destresa necessària l'utillatge, els atuells i les eines pròpies
de la neteja i l'allotjament.

CONTINGUTS

CONTINGUTS DE FETS. CONCEPTES i PROCEDIMENTS

HOSTELERÍA

CONTINGUTS TÈCNICS.

Cuina
1. Preelaboració i conservació d'aliments.
• Matèries primeres: varietats i característiques.

° Hortalisses.
° Llegums.
° Pastes.
° Farmàcies.
° Arrossos.
° Làctics.
° Ous.
° Peixos.
° Carns.
° Aus.
° Greixos
" Olis.

• Preelaboració de productes.
° Identificació de les matèries primeres que es necessiten segons els productes que

s'han d'elaborar.
° Preparació d'equips i estris.
° Organització de l'aprovisionament.
° Manipulació del gènere
° Selecció dels estris manuals i de la maquinaria.
° Preparacions prèvies a les principals manipulacions dels aliments: netejar, polir, pelar,

desgreixar, tallar, especejar.
° Aplicacions de les manipulacions concretes requerides a cada producte.
° Preparacions complementàries
D Pre- cocció / Cocció.

• Conservació.
° Sistemes i mètodes: emmagatzematge a temperatura ambient, refrigeració, congelació,

envasaments al buit, altres mètodes (salmorra, fumatge, escabetx, adobament,
marinesca, assecament).

° Identificació del mètode i les condicions de conservació que requereix cada producte.
° Tractament de l'aliment abans de la conservació : neteja, condiment, blanqueig, bull i

d'altres.
° Tècniques d'execució dels diferents sistemes i mètodes.
° Envasament, retolació i etiquetatge

Determinació del recipient o embolcall.
- Determinació de la ubicació
- Aplicació del mètode escollit.

Control de les condicions de conservació.

2. Tècniques culinàries.
• Terminologia utilitzada en la producció culinària



Tècniques de cocció bàsiques:
" Bull.

Identificació de les precaucions que cal tenir en compte.
Determinació del temps de cocció
Identificació de la disponibilitat d'estris que s'han d'emprar.
Preparació del recipient amb el líquid al foc.
Introducció del condiment al líquid.
Introducció de l'aliment al líquid.
Cocció.
Verificació del punt de cocció.
Refredament i /o escorriment

° Escalfament.
Identificació de la disponibilitat d'estris que s'han d'empar.
Tallament, condiment, i preparacions prèvies a la cocció.

- Determinació dels ingredients del líquid de cocció.
Introducció de l'aliment al recipient de cocció.

- Cocció al forn o foc directe, precaucions, temperatura i temps de cocció.
Verificació del punt de cocció.

° Cocció al vapor.
Identificació de la disponibilitat d'estris que s'han d'emprar.
Preparació del recipient adequat amb aigua per a la formació de vapor
Preparació prèvia a la cocció de l'aliment: netejar-lo, tallar-lo i condimentar-lo.
Cocció, precaucions i temps.
Verificació del punt de cocció.

- Acabament del preparat.
° Rostida.

Identificació de la disponibilitat d'estris i màquines que s'han d'emprar.
Preparació prèvia de la carn: tallament, condiment i altres manipulacions.
Escalfament de la cassola.
Introducció de la peça de carn a la cassola
Cocció a temperatura alta.
Acabament de la cocció a temperatura moderadament alta al forn.
Verificació del punt de cocció.
Desgreixatge de la cassola per a l'obtenció del suc de cocció.
Guarnició i decoració

° Operació de saltar.
Identificació de la disponibilitat d'estris i màquines que s'han d'emprar.
Tallament, condiment i cocció prèvia, si s'escau, de l'aliment
Preparació del recipient amb el greix de cocció.
Escalfament del recipient
Introducció de l'aliment al recipient
Cocció de l'aliment
Control i precaució en la cocció

° Fregida
Identificació de la disponibilitat d'estris que s'han d'emprar.
Determinació del procés de tallament o preparació prèvia i de condiment en
funció de l'aliment i la seva aplicació.
Determinació de l'utillatge que caldrà emprar en funció del procés
Determinació de la quantitat i qualitat de l'oli o greix.
Escalfament de l'oli o greix a la temperatura prevista.
Aplicació, si s'escau, de la capa de protecció de l'aliment : farina, pastes de
fregir o altres.
Introducció en el moment adequat de l'aliment en el greix de cocció
Control i precaució en la cocció.
Escorriment de l'oli o greix de l'aliment

- Presentació, guarnicions i decoració.
° Operació d'estofar i ofegar.

Identificació de la disponibilitat d'estris i màquines que s'han d'emprar.
Preparació de l'aliment, tallament i condiment



Determinació de la quantitat i qualitat de l'oli o greix que cal emprar, en funció
de l'aliment i del resultat final del preparat.

- Cocció tapada de l'aliment; determinació i incorporació en el moment adequat
dels ingredients en funció del plat o la preparació.
Precaucions en la cocció, control de temperatura.

- Verificació del punt de cocció.
Guarnició i decoració si s'escau.

° Operació de brasejar.
Identificació de la disponibilitat d'estris que s'han d'emprar.
Preparació prèvia a la cocció de l'aliment: Tallament, condiment i altres
manipulacions.
Preparació del recipient i el greix de cocció i determinació de la temperatura.
Introducció de l'aliment al recipient de cocció.
Desgreixatge per reducció de vi, si s'escau.
Mullada amb brou i cocció tapada.
Verificació del punt de cocció
Obtenció del suc de la cocció
Guarnició i presentació del plat.

° Cocció a la planxa o graella.
Identificació de la disponibilitat d'estris que s'han d'empar.

- Preparació prèvia de l'aliment que s'ha de coure: neteja, tallament i condiment.
- Preparació, si s'escau, d'algun tipus d'ajut a la cocció.
- Determinació de la temperatura de la graella o la planxa.
- Cocció de l'aliment a la temperatura adequada, temps i precaucions que cal

tenir en compte.
- Verificació del punt de cocció.

Presentació, decoració i guarnició.
° Cocció al fom.

Determinació de la temperatura i de les condicions de vapor.
Ubicació de les peces en el forn.
Determinació del punt final de cocció.
Extracció de les peces.

• Tècniques culinàries complementaries.
° Cocció i elaboracions al Bany Maria.

Identificació de la disponibilitat d'estris que s'han d'emprar.
Preparació dels recipients per la cocció.

- Escalfament de l'aigua a la temperatura adient en funció del plat.
Introducció de l'aliment al recipient de cocció i d'aquest al que conté l'aigua.

- Cocció , control del temps i de la temperatura del líquit.
- Verificació del punt de cocció.

° Acció de gratinar.
° Acció de glacejar
° Acció d'ofegar

• Estris que s'han d'emprar en les diferents tècniques culinàries.
• Aplicació de les tècniques culinàries basades en la utilització de:

° Vegetals
° Hortalisses
° Llegums i arròs
° Pastes
° Carn de les diferents classes
° Peix
D Marisc

3. Elaboració de receptes culinàries. --
• Procediments normalitzats d'operació.

° Identificació de l'elaboració que cal realitzar.
° Quantificació del nombre de racions
° Arranjament d'aliments per a la preparació del plat.
° Arranjament d'utillatge i material.
° Arranjament de condiments i productes complementaris.



° Determinació de les tècniques culinàries i o de la manipulació que s'han d'emprar.
° Ordenació cronològica de les tècniques que s'han de desenvolupar.
° Establiment d'una correlació entre tècnica- temps- resultat obtingut.
0 Determinació de la forma de presentació de l'elaboració
" Especificació de possibles aplicacions o similituds d'elaboració.
° Especificació de la forma i temps de conservació més escaient a cada elaboració.
° Determinació del nivell de qualitat del producte elaborat.
° Presentació i decoració del plat.

• Elaboració i execució de plats freds.
° Amanides.
° Esqueixades.
° Aperitius.
° Entremesos.

• Elaboració i execució de plats cuinats.
° Sopes.
D Potatges.
° Estofats.
° Brous.
" Etc.

• Interpretació i reproducció de receptes culinàries.
• Adequació del tipus de plats elaborats a les circumstàncies (Règim, Malaltia, Festa,....)
• Identificació dels criteris de millora aplicables en cada cas.

° Anàlisi de l'elaboració culinària que cal millorar.
° Deducció dels aspectes que cal millorar.
° Aplicació de les modificacions possibles sobre ingredients, equips o organització del

treball, tècniques d'execució i presentació i control del procés.
° Valoració de resultats.
° Reproduir una recepta culinària.

4. Administració i gestió
• Balanç de la situació.
• Previsió de despeses.
• Adequació del pressupost a les despeses
• Relació ingressos / despeses.
• Procés de presa de decisió en la gestió.

5. Seguretat. prevenció i higiene en les zones de producció culinària.
• Condicions de seguretat i higiene per la manipulació de les eines i els electrodomèstics de

la cuina.
• Identificació de les situacions de risc.
• Tècniques de prevenció i protecció.
• Actuació en cas d'accident.
• Riscos i intoxicacions alimentaries . Causes i prevenció.
• Procediment de recollida i endreça.

° Recollida del material i els estris en el lloc destinat a ser netejats.
° Endreça del material.

• Sistemes i mètodes de neteja .
° Identificació de les zones crítiques.
° Determinació dels productes de neteja.
° Aplicació del procés de neteja i d'higienització.
° Verificació de l'acabat.

Restaurant i bar.
1. Begudes. -
• Diferents tipus de begudes.

° Begudes alcohòliques.
Q Begudes no alcohòliques.
° Begudes calentes.
° Begudes fredes



• Normes d' utilització de les màquines de restaurant ¡ bars (cafetera, congeladors,
neveres )

• Selecció de l'aparell adient per la operació que s'ha de realitzar.
° Verificació del funcionament i preparació de la maquinaria.
° Utilització de l'aparell seguint els passos indicats.
° Verificació del resultat obtingut.
° Preparació, si s'escau , per a un nou us.
° Manteniment prevenitu per allargar la vida útil de la màquina.

• Conservació.
° Identificació de les condicions de conservació que requereix cada producte.
° Definició del mètode de conservació
° Classificació i etiquetatge de productes.
° Determinació de la col·locació.
° Control de les condicions de conservació.

• Aprovisionament.
° Identificació de les previsions de producció, existències i nivells d'estocs.
° Formalització del full de sol·licitud de mercaderies
° Comprovació de la mercaderia rebuda en quan a unitats i pesos, qualitat, dates de

caducitat, estat de l'embalatge, temperatura i registre sanitaris.
• Emmagatzematge.

o Identificació de les caractéristiques de la temperatura, el grau d'humitat de
conservació, les normes d'emmagatzematge i els factors de risc.

° Formalització de la fitxa de magatzem.
° Emmagatzematge amb criteris de racionalització.
° Notificació de les baixes.

2. Tècniques de servei i atenció al client.
• Neteja i posada apunt dels locals de consum d'aliments i begudes.

° Aireig del local.

° Verificació del bon funcionament de la maquinaria i comunicació dels desperfectes.
° Control de neteja de les sales del local.
D Revisió i emplaçament dels complements de la sala.
° Identificació i reposició de productes de neteja i també de vestiments de taules.
° Preparació de l'office.
° Revisió del local.

• Organització i muntatge de taules.
° Selecció del mobiliari necessari per al servei que s'ha de prestar: nombre de clients i

fórmula de restauració.
° Distribució del mobiliari en la sala.
° Vestiment de taules, estovalles, tovallons,...
° Distribució de les taules amb els coberts, la vaixella i altres complements.
° Confecció dels complements per a les taules o taulell i per a la realització del servei.
° Revisió de taules, aparadors, carrets de taula, buffets i expositors.

• Previsió de tasques a realitzar i adequació de les accions a aquesta previsió.
• Acollida i atenció al client.

° Recepció del client segons el tipus d'establiment.
° Acomodament del client en una taula.
° Presentació de cartes i menús.
° Recomanacions i suggeriments al dient.
° Redacció de la comanda.
° Execució del servei.
D Supervisió del servei.
° Presentació de la factura.
° Comiat del client.

• Servei de plats.
° Recepció de plats o safates a la sala.
° Disposició dels plats o safates en el lloc escaient.
° Serviment dels elements al plat.



° Realització d'aquest servei en safata.
° Desparament de la taula.

• Servei de begudes al restaurant
° Recepció de les ampolles a la sala.
° Presentació de la beguda al client perquè en faci I' aprovació
° Selecció de la forma més adequada de servir i mantenir la beguda sol·licitada.
° Serviment de la beguda segons indica el protocol.
° Mesura de la beguda que se serveix a les copes.
° Seguiment del consum de beguda per tomar a omplir les copes cada cop que calgui.
° Retirada de copes per continuar amb una altra beguda o al final del servei.

• Servei de begudes al restaurant.
• Utilització de màquines i aparells del restaurant i bar.

° Selecció de l'aparell adient a l'operació que s'ha de realitzar.
° Verificació del funcionament i preparació de la màquina.
° Utilització de l'aparell seguint els passos que indiquen les instruccions.
° Verificació de l'estat de la màquina i del resultat.
° Preparació, si s'escau, per a un nou ús.
° Manteniment preventiu, si s'escau, per allargar la vida útil de la màquina.

• Recollida i tancament del local
° Emmagatzematge dels productes en el lloc adequat
° Recollida i neteja del material
° Endreça del material al lloc corresponent
° Preparació si escau, del servei posterior
n Desconnexió si escau, de la maquinària
° Tancament general del local i revisió dels punts de risc.

3. Seguretat. prevenció i higiene en el restaurant i en el bar
• Condicions de seguretat i higiene per la manipulació de les eines del bar i del restaurant
• Identificació de les situacions de risc.
• Tècniques de prevenció i protecció.
• Actuació en cas d'accident.
• Riscos i intoxicacions alimentaries . Causes i prevenció.
• Procediment de recollida i endreça.

° Recollida del material i els estris en el lloc destinat a ser netejats.
° Endreça del material.

• Sistemes i mètodes de neteja .
D Identificació de les zones crítiques.
° Determinació dels productes de neteja.
° Aplicació del procés de neteja i d'higienització.
° Verificació de l'acabat.

Neteja i allotjament
1. Neteja d'immobles
• Neteja del paviment

° Planificació de la feina a realitzar
° Previsió el material necessari
° Identificació i selecció de màquines i estris necessaris per a realitzar la neteja del

paviment.
- Escombra
- Recollidor
-Mopa
- Cubell i pal de fregar
- Aspiradora
- Màquina de vapor
- Polidora
- Abrillantadora -=

D Normes de seguretat i higiene en el treball.
° Productes de neteja del paviment

- Tipus i propietats dels productes
- Normes d'utilització
- Normes de seguretat de manipulació de productes tòxics.

° Normes de neteja de cada tipus de paviment.



- Terrasso
Gres.
Parquet.

- - Plàstic.
Moqueta.

° Realització de tasques de neteja del paviment
Escombrat

Fregat
Encerat

- Etc.
Neteja de vidres i mirallls
° Planificació de la feina a realitzar
° Previsió el material necessari
° Identificació i selecció de màquines i estris necessaris per a realitzar la neteja de vidres

i miralls.
° Normes de seguretat i higiene en el treball.
° Productes de neteja dels vidres i miralls

- Tipus i propietats dels productes
Normes d'utilització
Normes de seguretat de manipulació de productes tòxics.

° Realització de tasques de neteja dels vidres i els miralls
Neteja de parets i sostres
° Planificació de la feina a realitzar
° Previsió el material necessari
° Identificació i selecció de màquines i estris necessaris per a realitzar la neteja de

parets i sostres
° Normes de seguretat i higiene en el treball.
° Productes de neteja de parets i sostres

Tipus i propietats dels productes
Normes d'utilització

Normes de seguretat de manipulació de productes tòxics.
° Normes de neteja de cada tipus de paret i a cada tipus de sostre

- Pintat.
Enrajolat.
Empaperat.

- Esmaltat
° Realització de tasques de neteja de parets i sostres.
Neteja de sanitaris i rajoles
° Planificació de la feina a realitzar
D Previsió el material necessari
° Identificació i selecció de màquines i estris necessaris per a realitzar la neteja de

sanitaris i rajoles.
° Normes de seguretat i higiene en el treball.
° Productes de neteja de sanitaris i rajoles

- Tipus i propietats dels productes
Normes d'utilització

' - Normes de seguretat de manipulació de productes tòxics.
° Tipus i característiques de sanitaris.
° Desinfecció i ambientació dels sanitaris.
° Realització de tasques de neteja de sanitaris i rajoles
Neteja de la cuina.
° Planificació de la feina a realitzar
° Previsió el material necessari
° Identificació i selecció de màquines i estris necessaris per a realitzar la neteja de la

cuina

D Normes de seguretat i higiene en el treball.
° Productes de neteja de la cuina

- Tipus i propietats dels productes
- Normes d'utilització



- Normes de seguretat de manipulació de productes tòxics.
° Tipus i caractéristiques de les cuines.
° Realització de tasques de neteja de cuines

2. Neteja d'interiors
• Neteja de mobles

° Planificació de la feina a realitzar
° Previsió el material necessari
n Identificació i selecció de màquines i estris necessaris per a realitzar la neteja dels

mobles
° Normes de seguretat i higiene en el treball.
n Productes de neteja del paviment

- Tipus i propietats dels productes
- Normes d'utilització
- Normes de seguretat de manipulació de productes tòxics.

° Normes de neteja de cada tipus de mobiliari
° Realització de tasques de neteja del mobiliari.

• Neteja d'objectes de decoració
° Planificació de la feina a realitzar
° Previsió el material necessari
° Identificació i selecció de màquines i estris necessaris per a realitzar la neteja dels

objectes de decoració
° Normes de seguretat i higiene en el treball.
° Productes de neteja dels objectes de decoració

- Tipus i propietats dels productes
- Normes d'utilització
- Normes de seguretat de manipulació de productes tòxics.

° Realització de tasques de neteja d'objectes de decoració

3. Allotjament.
• Fer els llits
• La bugada

° Recollida de la roba bruta
° Utilització de la rentadora
o Estesa de la roba
° Utilització de la planxa
° Plegada de la roba.

CONTINGUTS METODOLÒGICS.
• Procediment de treball variable.
• Recerca de solucions adaptades a les situacions.
• Resolució de problemes.
• Pensament, treball, planificació, realització i control autònoms.
• Adaptació a noves tasques.
• Organització del treball
• Exploració sistemàtica
« Visió de les coses des de diferents perspectives
• Presa de consciència tant dels èxits com dels fracassos.

CONTINGUTS PARTICIPATIUS
• Predisposició a la coordinació
• Establiment de relacions favorables amb els companys de treball i amb els superiors.

CONTINGUTS D'ACTITUDS. VALORS I NORMES
1. ACTUACIÓ APROPIADA EN EL LLOC DE TREBALL
• Compromís amb les obligacions associades al treball.
• Preocupació per a mantenir una presència física agradable i acurada.
• Actuació en el lloc de treball amb discreció i bones maneres.
• Actitud progressivament autònoma en la realització de les diferents tasques del treball.



• Confiança en les pròpies possibilitats.
• Iniciativa en les tasques i accions.
• Acceptació de la distribució de tasques i responsabilitats.
• Responsabilitat en el manteniment ordenat i net del lloc de treball.
• Valoració de l'aprofitament dels materials i recursos.
• Consciència i recerca de la qualitat i treball fet.
• Preocupació per conèixer les aplicacions pràctiques de les coses que s'han après.

2. RELACIONS FAVORABLES EN EL TREBALL
• Participació i cooperació en el treball en equip.
• Intercanvi d'idees, opinions i experiències.
» Esforç per mantenir un dirna de diàleg en el treball.
• Acceptació i consideració de les diferents actituds, opinions i comportaments de les altres

persones , buscant el consens entre diferents punts de vista.
• Respecte vers l'organització jeràrquica en el treball.

3. SEGURETAT I HIGIENE
Ordre i mètode de treball.
Interès d'analitzar i evitar els riscos potencials dels llocs de treball
Seguretat i diligència en l'actuació en el treball.
Interès a desenvolupar tasques amb destresa, pulcritud, ordre i seguretat.
Pulcritud en la presentació dels treballs i en els acabats.
Interès per elegir els mitjans adequats per realitzar els treballs.
Responsabilitat en l'ús i manteniment de màquines, eines, materials i instruments.



INFORME - PERFIL INDIVIDUAL

Dades personals:

NOM I COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT: 21-11-1978

DATA D'INCORPORACIÓ AL CENTRE: Octubre 1998

ITINERARI ESCOLAR: C.P. Príncep de Viana; C.P.E.E. Esperança

DIAGNÒSTIC: Deficiència mental lleugera. Distocia familiar

GRAU DE DISMINUCIÓ: 34%

S'ha estructurat la informació atenent a la nova concepció de retard

mental adoptada per la AAMR, en la que es consideren quatre dimensions sota

les que es pot avaluar a la persona (D.I: Habilitats adaptatives i funcionament

intel·lectual; D.II: Consideracions psicològiques i emocionals; D.III: Qüestions

físiques, de salut i etiològiques; D.IV: Consideracions ambientals). Les dades

s'han extret de les proves WAIS i ICAP, de diversos registres (hàbits de

menjador, hàbits prelaborals, fitxa de seguiment), d'entrevistes amb els

diferents educadors, família i amb el propi alumne subjecte d'avaluació.

I. Dimensió I: Habilitats adaptat! ves i funcionament intel·lectual

1.1. Funcionament intel·lectual

En l'Escala d'Intel·ligència de Wechsler per Adults (WAIS), el quocient

d'intel·ligència total (QIt=81) obtingut, correspon a un grau d'intel·ligència

normal-baix. Destaca més en les proves de caire manipulatiu (QIm=85) que en

les verbals (QIV=81) essent però, la diferència, poc significativa entre totes

dues puntuacions.

Tanmateix, les diferents proves que composen aquest test ens donen una

informació més detallada del funcionament intel·lectual de l'Àlex.



Fixant-nos en els diferents subtests, trobem que obté puntuacions més

altes en els següents i en conseqüència, que a nivell intrapersonal destaca en

les habilitats que corresponen a cada una:

INFORMACIÓN: indica coneixement general adquirit de l'entorn, l'ambició

intel·lectual, les operacions de la memòn'a a llarg terminí, la capacitat de

comprensió i el pensament associatiu.

CLAVES: pretén explorar la destresa visomotora i la rapidesa i precisió en

un treball que es recolza en la memòria visual immediata.

FIGURAS INCOMPLETAS: indica el grau d'atenció, concentració i memòria

visual.

CUBOS: medeix la coordinació visomotora, la capacitat d'anàlisi i el

raonament lògic aplicats a les relacions espacials.

De la mateixa manera que obté puntuacions més baixes (i per tant caldria

reforçar les habilitats que corresponen) en:

ARITMÈTICA: medeix la capacitat d'atenció i concentració, raonament i

càlcul numèric i el maneig automàtic del símbols.

HISTORIETAS: medeix la capacitat de comprensió de situacions socials, i

la capacitat d'estructuració de l'espai i el temps.

ROMPECABEZAS: explora la capacitat d'orientació i estructuració de l'espai

i la memòria a llarg termini per recordar i reconèixer les parts d'un tot.

A l'anàlisi feta s'evidencia que destaca en les proves en les que hi intervé

la memòria, fet que ens porta a concloure que és aquesta una de les habilitats

que més desenvolupades té.

1.2. Habilitats adaptatives

1.2.1. Comunicació: presenta un bon nivell de comunicació, tant pel que

fa al llenguatge expressiu, com al receptiu, tot i que en aquest últim

manifesta alguna dificultat de comprensió. Utilitza el llenguatge no

verbal acompanyant les seves explicacions (sobretot gestos amb les

mans). Parla i entén català i castellà (essent el castellà la llengua



materna), però tot sovint barreja les dues llengües inclòs en

l'escriptura.

1.2.2. Cura d'un mateix: té un alt grau d'autonomia en les habilitats

relacionades amb la cura de si mateix. Tanmateix, en relació a la

higiene, coneix bé com i perquè cal netejar-se però, probablement

degut a causes derivades de l'entorn sòciofamíliar, no ho posa en

pràctica. Pel que fa a l'alimentació, és capaç de planificar, comprar i

preparar plats senzills i de mitjana complexitat, seguint les pautes

d'una dieta equilibrada.

1.2.3. Habilitats de la vida de la llar. ha assolit habilitats tais com fer un

llistat de la compra, utilització i neteja de la cuina, mantenir una

estança endreçada... Pel que fa a la cura de la roba, ell s'encarrega

de posar la seva a la bossa de la roba bruta quan s'escau. Es

comporta de manera adequada en aquest àmbit.

1.2.4. Habilitats d'interacció sociah és un noi de caràcter obert, molt

amable i diplomàtic. Utilitza pautes de cortesia amb les persones

majors que ell, i realitza de manera adequada salutacions,

presentacions i acomiadaments. Manifesta certa resistència davant

el fracàs, justificant els errors, evitant reprimendes o rectificant

precipitadament allò en el que creu que ha fallat. Demostra

seguretat en les tasques que realitza i en les converses. És reticent

a expressar les pròpies emocions i sentiments.

1.2.5. Utilització de la comunitat coneix i utilitza amb eficàcia els serveis

que li ofereix la ciutat, com l'autobús, la biblioteca pública, els

comerços... Compra i llegeix regularment un diari esportiu. Coneix

bé la ciutat i s'hi desplaça amb total autonomia.



1.2.6. Autodirecdá S'adapta amb facilitat a les noves situacions. Busca

solucions relativament efectives per als problemes que se li

presenten. Sap seguir un horari i és constant en la feina, sobretot si

se li valora el que fa bé. Quan ho necessita, reclama l'ajut d'algú,

tot i que primer intenta solventar-ho ell mateix.

1.2.7. Salut i seguretat Indica els símptomes de malaltia o malestar.

Menja de tot i amb moderació sense necessitat de supervisió.

Coneix les principals mesures de primers auxilis. No acostuma a

parlar de la sexualitat. S'allunya de les persones que li inspiren

desconfiança.

1.2.8. Habilitats acadèmiques funcionals*, aplica la lectoescriptura a la

vida pràctica, com: llegir el diari, fer un llistat de la compra, llegir

etiquetes de productes, escriure notes...; de la mateixa manera que

ho fa amb la matemàtica: càlcul aproximat d'una compra, quantitats

d'aliments, càlcul del temps - ús del rellotge...

1.2.9. Oci i temps lliure: en el seu temps lliure li agrada fer passatemps,

escoltar música o mirar la televisió. Alguns cops va a passejar amb

algun amic. Sempre que parla d'aquests "amics", es tracta de nens

d'edats compreses entre els 10 i els 12 anys, fet que evidencia la

necessitat d'ampliar el seu cercle d'amistats amb altres persones

d'edats similars a la seva, amb qui pugui compartir interessos i

motivacions. La condició econòmica no li permet fer altres activitats

que li agraden, com anar al cine.

1.2.10. Treball: Actualment no compta amb un treball, doncs està en un

període de formació, però els hàbits laborals poden observar-se i

treballar-se a les activitats prelaborals que es realitzen dins el marc

d'aquesta formació. Així podem veure que manifesta bones actituds

i hàbits laborals, fixant-nos en la puntualitat, la responsabilitat, la



constància en el treball, el seguiment d'un horari... Tanmateix, com

s'ha comentat en el punt 1.2.4, li costa encaixar les crítiques.

II. Dimensió II. Consideracions psicològiques i emocionals

No hi ha diagnosticada cap alteració psicològica ni emocional, ni existeix

cap tipus de conducta desadaptativa.

III. Dimensió III. Qüestions físiques, etiològiques i de salut

III. 1. Característiques físiques

S'ha avaluat les qualitats físiques amb una adaptació de la Bateria Eurofit,

els resultats de la qual conclouen que és un noi que presenta uns nivells de

força, resistència, flexibilitat i agilitat, adequats en relació a la seva edat i

complexió.

Manifesta una certa inhibició alhora d'utilitzar el cos com a mitjà

d'expressió, sobretot en el que es refereix a les pròpies emocions.

Té ben assolides les habilitats motrius bàsiques com saltar, córrer, llançar,

botar, etc.

111.2. Etiologia

Es podria destacar com a factors determinants, aspectes socials (en

referència a la capacitat de resposta i estimulació per part d'adults), i

hereditaris.

111.3. Qüestions de salut

Recentment s'ha detectat problemes en la visió, descrits com a miopia i

estrabisme, per la qual cosa li han estat implantades unes ulleres.



IV. Dimensió IV. Consideracions ambientals

IV. 1. Benestar físic

Té els serveis sanitaris bàsics coberts i gaudeix d'una bona salut.

IV.2. Benestar material

El nivell econòmic del seu entorn familiar és baix, pel que comenta que

moltes coses que li agradaria tenir però no pot per que són cares. Amb tot,

generalment disposa d'una petita quantitat de diners, per comprar el diari o

algun petit caprici.

IV.3. Benestar social

Genograma:

)0

L'estructura familiar presenta unes característiques que, en part, poden

dificultar el benestar social del que podria gaudir l'Alex: els seus pares estan

separats i la mare té la custòdia dels tres fills; d'altra banda, la seva germana

presenta un dèficit intel·lectual similar al seu.

Pel que fa a les amistats, compta amb un cercle reduït d'amics, que a més

són d'edats diferents a la seva, i per tant, no sempre comparteixen interessos i

motivacions.

Utilitza equipaments de la ciutat com la biblioteca pública (de la que en

ocasions s'emporta llibres en préstec), el comerç (tant les grans com les petites

superfícies), polisportius (anant a veure alguna competició esportiva)...

Sovint llegeix un diari esportiu, que ell mateix es compra.



IVA Benestar en l'estimulació í desenvolupament coonìtiu

Segueix un currículum per realitzar la transició a l'edat adulta i la vida

activa en el que es contempla el desenvolupament cognitiu (presa de decisions,

resolució de problemes...).

IV.5. Benestar en el lleure

Li agrada fer passatemps, escoltar música i mirar la "TV Alguns cops va a

passejar amb algun amic. La condició econòmica no li permet fer altres

activitats que li agraden com anar al cinema.

IV.6. Benestar en el treball

Li agradaria treballar en un futur, perquè entén que és necessari per

poder viure. Amb tot, no sap a què li agradaria dedicar-se, potser a fer de

cambrer.
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Necessitats grupals extretes del quadre de les necessitats individuals

Dimensió I

Dimensió II
Dimensió III

Dimensió IV

Raonament i càlcul numèric
Cura de l'aspecte extern
La sexualitat coma tema tabú
Cercle d'amistats reduït

Inhibició per expressar-se amb el cos
Manca d'exercici regular
Desorientació laboral
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REGISTRE D'HABITS DE MENJADOR

USUARI: _
MONITORA:
DATÀ: ...'

sol superv. ajut li fan

1 . rentar-se les mans abans de seure

3. s'asseu correctament a la taula: • •
4. Comença a menjar quan tothom està

8. Mentre menja parla amb els companys

10. Sap ficar tot el que- f alta a taula

14. Recull els plats quan s'acaba de me
15 • Iniciativa per desparar la taula . .
16. Tira les sobres a les escombreries
17. Apilà els plats, els gots i deixa e

> *

ijai

Is c

19 . Iniciativa per escombrar després dels i

• . i

22.. Agafa la cullera en forma de pinça
23. Agafa la forquilla en forma de pinç
24. Utilitza el ganivet per a tallar ca

26. Utilitza el ganivet per a pelar la

30. Obra envasos de menjar: iogurt, etc
31. Utilitza amb mesura:

f. d'altres:

a .
rn
1r • •
fru.

i t

:oberts



sol superv. ajut li fa

32 .
33 .
34 .
35.
36 .
37 .
38.

Menja correctament aliments líquids ...

S'aixeca de taula quan tothom ja ha acai

Es renta ],es dents per pròpia iniciativ;

Dat

i .

* OBSERVACIONS:

* AL·LÈRGIES:

* ALIMENTS QUE NO LI AGRADEN:

* REGIM:

* D'ALTRES:



Seguiment usuaris SOI

MONITOR

A. Anmuti.s nre-unorais

2.- Agilitat tìexibihtat

3.- Coordinació ^¿;i¿rjl

fma-uíí. ma-peiu e::.!

4.- Manipulació fir.it

5.- Resistencia a la moru/toniu

I - i -¡ ,1 . ! - ï
| i ! . | .M 41 ."> |

I I I i I 1
I I' 2! 3! 4! > !

2i 3l 4Ì

2! 31 4|

B. Aptituds cognitivgs

i.- Mernona

2.- Atenció

3.- Planificació ¿¿ passd> a

realicar en una feina

4.- Classificar Objectes

H 21 31 J|

31 4 5i

Ç. Aptituds perceptives

i - Previsió J"espàií

'"cerjcnúls. de ~rer¿!L e'c. ;

2.- ür.erú.ic>o reniporal

• c^nee; hores. dies. rr;es. ere.



i _.:...-J.. . 1—!..

a acnen

E. Hàbits i ac t i tuts pre-iaborals

i - Assistència

Z.- Punrujii'Jit

?.- .\Uiiiteraniem en el lloc d'aprenentatge

5.- Ris-çcnsdbiïi:¿t i gnu á"autonomia

ó.- Adaptabilirar

i Canvis d'acarpi», treb.ù! dren

".- Adjptil~;!itiìt rilacionol

•'Ciiivi* inoiufori. canvis en e! snip

habjpjiìi es comçiinys. etc. !

S - Diíco-ic:^ reU arranentiiraes

li 2 ?Ì 4Ì s!

i! 2 ?l 4Ì 5l

l i 2 3Ì 4Í _5j

li 2 3Í 4Ì 5l

il 2 3¡ 4Í 5!

i! : 3! -il .1

l Ì !

F. Caracìeri.stiquc.s personals
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• H-.g'.iïie reportai

' Y; nst. robu ¿d; qualli, ct^

G. Caractéristiques hà-.iqin"> de relació

1 - Integració J :al:er

(problemes d".id.ipuc:o. etc >

2 - Integració al grup o >eccio habitual

3 - Respon a la relació

4 - Te iniciatives de relació cap

a altres companys

5 - Es ^electiu ¿mb eis aimcs

o -Relació amb ;ls cornDanT.>

I i ! :! 3! .1! <\

I 2l 3l 4Î Si

n :! 3l 4 i 51

H. Característiques de relació amb el monitor

1 - ta depenent aei u:on::oi

2 - Accepta la seva autor.ra*

3 - Accepta lc- correcció:1^

4 - L: comenta question-; d' icn!"'.tats

4'..L_". s'ac.îbi quur.rrati. e'c1

^ - L·.i conïeriía vi»e>uons eríCriOj^

j 2 3< 4 5.

I. .tm^:re·>^i^; general cii·l monitor



REGISTRE DE SEGUIMENT INDIVIDUAL

Alumne:

Data Observació



tallers casa nostra
Aspros Afores, s/n. - Telèfon 72 01 88

25173 SUDANELL

F I T X A S E G U I M E N T

N O M :
D A T A :
M O N I T O R :

COMPORTAMENT PERSONAL OBSERVACIÓ

- Seriós
- Esquerp
- Absent
- Alegre
- Plàcid *
- Inexpressiu

ACTITUD ENVERS ELS ALTRES NOIS

Companyerisme

- Distant
- Sovint sol
- Tot el grup
- Grup réduit

Actitud :
-Es baralla
- Violent
- Graciós
- Protector

Vol adoptar:

- Líder
- Inhibit
- Pallasso
- Participació normal
- Busca aprovació

Emotivitat :

- Equilibrat
- Desconcertant
- Deprimit

Inquietud :

- Nerviós
- Tranquil
- Distret

Puntualitat en com enear

Ordre :

- Perd
- Oblida
- Conserva



tallers casa nostra
Aspros Afores, s/n. - Telèfon 7201 88

25173 SUDANELL

ACTITUD E N V E R S EL MONITOR O B S E R V A C I O N S

Comportament general:

- Normal
- Tímid
- Amistós
- Esquerp
- Indiferent
- Sol·lícit

»
Col·laboració en la feina

- Habitualment
- Si li demanen
- Mai

Resposta a la sanció:

- Correcta
- Ressentiment
- Agressiu
- Víctima
- Indiferent
- Desanimat

Actitud en les activitats

•Participació
•Poc interès
• P a s s a de tot
•No sap perdre
• Accepta els companys
• Accepta qualsevol tasca
• Complidor
• Entusiasta



REGISTRE PER AL SEGUIMENT PSICOPEDAGOGIC

DATA:

EDUCADOR:

ACTIVITAT:

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:

INCIDÈNCIES I/O ASPECTES A DESTACAR EN EL DECURS DE L'ACTIVITAT:



INSTITUT ESPAI VITAL

ASPROS

INFORME DEL CURS 1998/1999

ALUMNE:

DATA: Juliol '99

I. FORMACIÓ PER L'EDAT ADULTA

Activitat realitzada

Recordem que la finalitat bàsica d'Espai Vital és potenciar la qualitat de

vida de la persona en tots els àmbits on es desenvolupa.

En relació a aquest objectiu, aquest curs hem treballat activitats que ens

han possibilitat:

- Un primer contacte amb l'institut i el seu funcionament.

D'aquesta manera, el que s'ha treballat ha estat orientat a:

s saber organitzar-se en les activitats de la vida diària, per exemple, assumir

responsabilitats referides a la neteja de l'institut, i saber-les distribuir entre

les diferents persones que hi participen, fer-se el dinar, anar a comprar,

netejar la cuina, saber com ens hem de comportar a cada lloc...

s realitzar planificacions adequades per a assolit un objectiu, per exemple,

preparar el dinar planificant les necessitats de la setmana per fer la compra,

els passos a seguir per elaborar un plat, planificar menús equilibrats...

s fer previsions temporals, és a dir, tenir en compte el temps que invertirem

en un desplaçament i controlar l'hora de sortida per anar d'un lloc a un altre.

s tenir cura de la higiene personal, i de l'aspecte extern, és a dir: anar net,

ben pentinat, adonar-se de quan és necessària la neteja personal...



- Conèixer el barrí en el que estem ubicats i aprofitar els recursos que ens

ofereix.

En aquest apartat hem incidit en:

-/ saber ubicar-se dins el barri, per exemple, desplaçar-se, conèixer els noms

dels carrers i places; planificar i realitzar desplaçaments senzills i fer-los

progressivament més complexes; saber orientar-se; conèixer les normes de

circulació vianal...

s conèixer els serveis del barri, com el polisportiu (que s'utilitza cada setmana

amb l'Educació Física), el CAP. (Centre d'Assistència Primària), els tipus

de botigues que hi ha....

s adonar-se de la importància de tenir cura del medi ambient, per exemple,

conèixer els tipus de contenidors, practicar la recollida selectiva

d'escombraries i el reciclatge dels materials...

- Fer un atansament a la ciutat de Lleida.

En relació a aquest aspecte s'ha treballat objectius com:

s establir estratègies per poder planificar-se el temps d'oci. Hem utilitzat com

a recursos les festes celebrades a Lleida (Fira de Titelles, Festa Major,

Aplec del Caragol), i l'organització de les vacances.

s identificar les possibilitats de la ciutat que no ofereix el barri: cinema,

hospitals, teatre, Policia, Correus...

s Conèixer l'estructura política de la ciutat, és a dir, l'Ajuntament, el sistema

democràtic, el dret al vot...

s Conèixer i utilitzar de manera progressivament autònoma el transport públic,

planificant els desplaçaments.

Valoració individual

La Marta s'ha adaptat força bé a la dinàmica i el funcionament de l'institut,

i hem observat que progressivament ha anat adequant les conductes a la seva



edat cronològica. Fóra bo que se li reforcés tot allò que fa per iniciativa pròpia

Manté una bona relació amb tot el grup i procura estar bé amb tothom.

Durant el curs ha anat evolucionant en les habilitats de la vida diària,

essent ara, capaç de realitzar-les amb una mínima supervisió. És per això que

recomanaríem de potenciar a casa tasques referides a la neteja, cuina, ordre,

etc.

Ha adquirit l'habilitat d'estalvi i control dels diners.

Demostra tenir força autonomia a l'hora de fer les coses, pel que cal

donar-li oportunitats de fer les coses ella sola, sobretot en aspectes com la

higiene, el vestuari...

Presenta disponibilitat per aprendre i respon bé a les advertències que se

li fan.

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat realitzada

Amb les activitats realitzades, s'ha treballat els següents continguts:

• expressió corporal

• coordinació dinàmica general

• orientació espacial

• condició física

• hàbits higiènics

• respecte als companys

Totes les sessions s'han estructurat en dues parts, una de pràctica i una

de teòrica, i s'han programat activitats relacionades amb la unitat de

programació de la setmana corresponent. Alhora s'ha treballar els hàbits

higiènics, dutxant-se després de cada sessió.



Valorado individual

Té ben adquirits els hàbits de dutxa i la relació amb els companys.

Encara que fa moviments amb bastant lentitud, ha millorat en força

aspectes. En expressió corporal ha augmentat l'amplitud de moviments. En

orientació espacial no presentava cap problema.

Caldria que fes una mica més d'activitat per millorar la força i la

resistència muscular.

En coordinació, encara que té força nivell, presenta problemes en

aquelles activitats on s'empra un material que requereix una execució ràpida o

quan es fan activitats on ha d'aixecar el cap. Seria interessant que fes exercicis

de coll.

Té una gran capacitat d'esforç.

Molt participativa a la teoria.

II. FORMACIÓ PER LA VIDA ACTIVA (FORMACIÓ

PROFESSIONAL)

TALLER DE RESTAURACIÓ DE MOBLES I DECORACIÓ

Activitat realitzada

Aquest curs s'ha realitzat una iniciació en aquest taller, procurant que els

alumnes es familiaritzessin amb els materials i eines utilitzades.

En primer lloc es va començar per la decoració utilitzant diferents

tècniques: la història del color, estencils, decapé, pàtines,...

Més endavant s'han introduït algunes tècniques de la restauració de

mobles: decapar, lijar i posar ceres.



Valoració individual

És molt dòcil i educada; fa la feina ben feta tot i que amb poca quantitat.

TALLER D'ENQUADERNACIÓ I MANIPULAT DE PAPER

Activitat realitzada

Es diferencien dos blocs d'activitats, manipulat de paper i enquadernació

de llibres.

En l'activitat de manipulat de paper, s'ha treballar amb:

- paper reciclat: fent postals de Nadal i màscares de carnaval.

- cartolines ondulades: fent estoigs, porta-fotos, i posa-notes.

- decoració amb pintura i serradures: s'han fet tapes de llibretes, punts de llibre

i quadres.

A l'activitat d'enquadernació de llibres s'ha estat treballant l'enquadernació

de fascicles, seguint tot el procés que implica:

- registrar del llibre

- premsar-lo

- tallar

- cosir

- encolar

-fer les tapes...

- desgrapar-lo

Valoració individual

És molt respectuosa amb els seus companys.

És una noia molt responsable i voluntariosa en tot allò que se li demana,

potser li faltaria iniciativa per fer-ho ella sola, sense que ningú li digui.



És molt treballadora, però demana d'anar al seu ritme, doncs s'atabala

una mica quan se la fa anar més de pressa.

II!. ORIENTACIONS A LA FAMÍLIA

Tots els aprenentatges que els alumnes fan dins el marc de l'institut tenen

una finalitat molt concreta, que és millorar la seva qualitat de vida. Però aquests

aprenentatges no poden quedar-se dins l'àmbit formatiu, sinó que han de poder

practicar-se fora d'aquest. Per tal que el/la vostre fill/a pugui generalitzar i

transferir a d'altres entorns tot allò que ha estat treballant a l'institut, us donem

les següents recomanacions:

- aprofitar les activitats quotidianes (cuinar, netejar...) per donar responsabilitats

en el si de la família

- donar oportunitats per realitzar tasques i anar a llocs tot/a sol/a

- oferir alternatives per al temps d'oci
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