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PreparaciPreparaci óó perper a a ll ’’afrontamentafrontament dd’’unun propro --
ccééss de de selecciselecci óó perper a a ll ’’accacc ééss a la a la funcifunci óó
ppúública blica docentdocent a a ll ’’EducaciEducaci óó SecundSecund ààriaria

ElaboraciElaboracióó de la de la 
ProgramaciProgramacióó
anual i de la anual i de la 

unitatunitat diddidààcticactica



Algunes idees bAlgunes idees bààsiques siques 
sobre la planificacisobre la planificacióó

0.0.-- ProgramaciProgramacióó i Unitat Didi Unitat Didààctica sctica sóón n 
el mateixel mateix

1.1.-- Exercici dExercici d’’anticipacianticipacióó: t: téé limitacionslimitacions

2.2.-- ObjectiusObjectius
Allò que esperem que lAllò que esperem que l’’alumne aprenguialumne aprengui

3.3.--Nivells de concreciNivells de concrecióó
AdequaciAdequacióó al contextal context

4.4.--Exercici de realismeExercici de realisme

5.5.--SeqSeqüüenciacienciacióó i modulacii modulacióó: aven: avençç
progressiuprogressiu

6.6.-- Apliqueu la racionalitatApliqueu la racionalitat

Llegiu amb atenciLlegiu amb atencióó al convocatòriaal convocatòria



ProgramaciProgramacióó AnualAnual
1.1.-- JustificaciJustificaci óó/Presentaci/Presentaci óó..
2.2.-- Referents legals/normatiusReferents legals/normatius
3.3.-- AdequaciAdequaci óó al context, al centre i al al context, al centre i al 

grup grup 
3.1. Entorn social3.1. Entorn social
3.2.Caracter3.2.Caracter íístiques centre stiques centre 
3.3.Caracter3.3.Caracter íístiques generals del grupstiques generals del grup

4.4.-- ObjectiusObjectius
5.5.-- ContingutsContinguts
6.6.-- ContribuciContribuci óó a la l ’’assoliment de CBassoliment de CB

6.1. Connexions amb altres 6.1. Connexions amb altres ààrees i rees i 
matmat èèriesries

7. Metodologia7. Metodologia
7.1. Utilitzaci7.1. Utilitzaci óó de les TICde les TIC
7.2. Atenci7.2. Atenci óó a la l ’’alumnat amb n.e.e. alumnat amb n.e.e. 

8. Avaluaci8. Avaluaci óó
9.9.-- Aspectes organitzatiusAspectes organitzatius
10.10.-- Unitats didUnitats did ààctiquesctiques
11.11.-- Recursos i MaterialsRecursos i Materials

11.1. Recursos did11.1. Recursos did ààcticsctics
11.2. Materials curriculars 11.2. Materials curriculars 
11.3. Bibliografia11.3. Bibliografia



Unitat DidUnitat Didààcticactica
1.1.-- UbicaciUbicaci óó en la programacien la programaci óó

OrganitzaciOrganitzaci óó de coneixements previsde coneixements previs ..
2.2.-- Objectius dObjectius d ’’aprenentatgeaprenentatge
3.3.-- ContingutsContinguts

ConceptualsConceptuals
ProcedimentalsProcedimentals
ActitudinalsActitudinals

4.4.-- CompetCompet èències que es desenvolupenncies que es desenvolupen
ConnexiConnexi óó amb altres unitats, amb altres unitats, ààrees, matrees, mat èèriesries

5.Seq5.Seqüèüència dncia d ’’ActivitatsActivitats
PlantejamentsPlantejaments
DesenvolupamentDesenvolupament

atenciatenci óó a n.e.e.a n.e.e.
utilitzaciutilitzaci óó TICTIC

6.6.--AvaluaciAvaluaci óó
formativaformativa
sumativasumativa

7.7.-- TemporalitzaciTemporalitzaci óó
8.8.-- Recursos didRecursos did ààcticsctics

DiversitatDiversitat
AdequaciAdequaci óó a la l ’’alumnatalumnat

9.9.-- GestiGesti óó de lde l ’’aulaaula
GestiGesti óó de lde l ’’alumnat, temps i espaialumnat, temps i espai
InteracciInteracci óó amb lamb l ’’alumnatalumnat


