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4t de Primària 

1r TRIMESTRE 

 

MATEMÀTIQUES 

 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Identificació de dades rellevants, irrellevants i implícites. 

- Identificació de la incògnita. 

- Coherència del resultat amb la incògnita. 

- Estratègies de resolució: paraules clau, dibuix,... 

- Justificació oral. 

- Estratègies de resolució: Esquemes, materials manipulatius, dibuix, paraula clau,... 

 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Seguiment de sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró. 

- Lectura i interpretació de gràfics de temperatures.  

- Lectura i escriptura de frases utilitzant símbols matemàtics (0,=,>,<) 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Comprensió del valor posicional de les xifres en el sistema de numeració decimal. 

Nombres fins a 6 xifres (llegir, escriure, ordenar, comparar i arrodonir). 

- Diferents significats de la multiplicació i divisió amb nombres naturals. Operacions: 

multiplicacions per dues xifres i la iniciació a la divisió.  

- Comprensió de la divisió: repartir, col·locar, fer parts iguals, meitat... 

- Repàs de les taules de multiplicar.  

- Cerca i anàlisi de peculiaritats dels nombres (parells, senars i capicua)  

- Càlcul mental (Quinzet) i dictat de nombres.  

 - Taller de Robòtica.  

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Geometria: Desplegaments de cossos geomètrics. Construcció de cossos i poliedres, 

tangrams...etc.. 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Reconèixer i comprendre les situacions- problema.  

- Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes, taules...),per representar situacions-

problema. 

- Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 

- Estimar una resposta raonable.  

- Expressar verbalment el procés de solució i la resposta de forma coherent i clara.  

- Comprovar la validesa de les respostes.  

- Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació- problema. 

DIMENSIÓ DE RAONAMENT I PROVA 

- Cercar patrons i regularitats de sèries geomètriques i numèriques 

- Llegir, crear i interpretar gràfics. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de 
la unitat) i divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de la vida 
quotidiana i en altres àrees. 

- Comprendre i utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals de 
forma apropiada a cada context.  

- Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat; ús dels algoritmes escrits dels 
càlculs escrits. 

 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Identificar i reconèixer figures planes i cossos geomètrics de l’entorn.  

 

MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL  

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 
UDO: Comencem bé: organització aula , normes classe, organigrama escolar i 
eleccions (mecanismes democràtics). 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

UD1: La Carbassa: Parts de la carbassa i les seves propietats. 
Parts de la planta, nutrició de les plantes i fotosíntesi i les seves conseqüències. 
- Caracterització de la funció de nutrició de les plantes. 
- Classificació dels diferents grups de plantes de l’entorn proper. 
- Interès per l’observació, cura i protecció de les plantes de l’entorn proper i prevenció 

de possibles riscos.  
- Activitats econòmiques relacionades amb el cultiu de les plantes.  
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 
- Conèixer els mecanismes democràtics de participació, per utilitzar-los en el centre 

escolar.  
 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 
- Classificar plantes de l’entorn proper i reconèixer les característiques bàsiques 

d’acord amb criteris científics.  
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Proves d’avaluació inicial: expressió oral i comprensió oral. 

- Projecte Enrola't de llengua oral. 

- Expressió oral (assemblees, converses, 

diàlegs o debats, torn de paraules, to de veu, respecte per les opinions dels altres ) 

- Reproducció del poema Nadal i personatges 

nadalencs. 

 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Proves d’avaluació inicial: velocitat lectora.  

Comprensions lectores del llibre socialitzat de Destresses Bàsiques. 

Taller de llengua: Els horaris 

Lectura de calaix i matinal 

Ús dels dispositius digitals a l'aula. 

 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

La comunicació.  

El text instructiu: Recepta melmelada de carbassa. El text descriptiu: descripció de lloc. 

La Frase, Paràgraf i Text. Tipus de frases. 

Projecte d'Ortografia fàcil. 

La síl·laba: separació. Els dígrafs. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

Diccionari, adquisició de nou vocabulari (lectura guiada UN SOMNI DINS EL MIT JÓ. 

Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: autor, adaptador, traductor, 

il·lustrador, editorial, col·lecció.. 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, distinguir entre idees 

principals i secundàries.  

- Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible 

per a les funcions bàsiques.  

- Parlar de l’argument o el significat de diferents textos, contes, poemes llegits mostrant-

ne comprensió. 

 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després 

de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres.  

- Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en qualsevol mitjà. 

- Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos.  

 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Escriure textos de diferent tipologia a mà, aplicant-hi els coneixements ortogràfics i 

textuals treballats.  

- Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència, cohesió, el lèxic i la 

puntuació. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes 

estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari. 

 

 

LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Converses col·lectives, diàlegs dins l’aula.  

- Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, respecte per les 

opinions dels altres.  

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

Comprensió i anàlisi de textos procedents de documents digitals i de mitjans de 

comunicació.  

Utilització de diccionaris bàsics en diferents formats per a la comprensió lectora. 
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DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

Coneixement de la llengua: nom propi / comú, nom individual / col·lectiu, gènere i 

nombre, augmentatius i diminutius i articles indeterminats i determinats. 

El text descriptiu: descripció d'una persona.  

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

Lectura de calaix 

Diccionari i adquisició de noves paraules (lectura guiada LA ODISEA) 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les 

normes d’interacció oral. 

- Parlar de l’argument o el significat de contes llegits mostrant-ne comprensió. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per 

mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i 

relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes. 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu 

ús amb diferents significats (polisèmia). 

- Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les 

seves produccions. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la 

cohesió, el lèxic i la puntuació. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la 

literatura infantil adequats a la seva edat. 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

Taller: audiovisuals 
Diferents plànols de la fotografia. 
Retoc fotogràfic mitjançant diverses aplicacions. 
  
Taller: modelatge 
Treball del pintor Gustave Klimt i Picasso.  
Creació d'una figura humana amb volum, fang i paper maché. 
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Taller: pintura 
Treball de l’obra de l'autor  Kitagawa Utamaro i les seves característiques 
principals. 

Treball de l’obra de l'autora Frida Kahlo  i les seves característiques principals. 

Creació d’una producció pròpia relacionada amb l’autor i l’autora treballats. 
 
Altres treballs plàstics: 

- Decoració Nadal  
- Nom de la classe.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
- Relaciona diferències de forma i color entre  elements de l’entorn amb interès. 
- valora una obra analitzant i interrelacionant els seus elements. els contextos i les 

funcions amb altres obres en contextos i usos semblants.-           
- S’expressa i es comunica combinant la utilització dels  elements bàsics del 

llenguatge visual de manera creativa. 
 
 

DIMENSIÓ D’IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

- Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges 
artístics. 

- Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 
 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 

Treball aula: càrrecs, normes, assemblees, organització espais, mestres escola, 

eleccions delegats, resolució de conflictes… 

- Coneix la seva pròpia capacitat i interès propi mostrant un nivell adequat 

d’autoestima.  

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Demostració d’un nivell de gestió emocional en la relació amb els altres en les 

activitats quotidianes.  

- Respecte les característiques dels altres i escolta i respectar les seves opinions. 

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Identifica els valors cívics de la societat democràtica i estableix un paral·lelisme amb 

els mecanismes de participació a l’aula i a l’escola.  

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Conèixer les capacitats i interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.  
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DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Mostrar un nivell de gestió emocional en la relació amb els altres en les activitats 

quotidianes.  

- Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions  

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Identificar els valors cívics de la societat democràtica i establir un paral·lelisme amb 

els mecanismes de participació a l’aula i a l’escola.  

 

LLENGUA ANGLESA 

1r TRIMESTRE 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

Ús estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats.  (estructura have got i 
verb to be+ing) 
Comprensió del missatge global i específic de les interaccions orals a l’aula i les 
audicions sobre la temàtica treballada. 
Participació i ús de l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

Reconeixement i extracció del sentit d’un text a partir de les estructures i vocabulari 
treballat. 
Lectura en veu alta i silenciosa amb ús d’estratègies compartides per a la 
comprensió. 
Comprensió d’enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 

 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

Escriptura d’oracions simples i ús del vocabulari partint de models lingüístics 
treballats. (estructura have got per explicar l’horari i verb to be+ing per a descriure 
accions). 
Descripció de l’escola seguint un model. 
Ús de l’ortografia de vocabulari treballat, d’ús freqüent i els números de l’1 al 100. 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons, rimes i nadales amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprensió i valoració de cançons, rimes i nadales amb l’ajuda de pautes concretes. 
Vocabulari: assignatures, parts de l’escola, dies de la setmana i projectes. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITEIS D’AVALUACIÓ 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
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Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats.  (estructura have got i 
verb to be+ing) 
Comprèn el missatge global i específic de les interaccions orals a l’aula i les 
audicions sobre la temàtica treballada. 
Participa i utilitza l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeix i extreu el sentit d’un text curt a partir de les estructures i el vocabulari 
treballat. 
Llegeix en veu alta i silenciosa utilitzant estratègies compartides per a la comprensió. 
Comprèn enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu oracions simples i utilitza el vocabulari parint de models lingüístics treballats.  
(estructura have got per explicar l’horari i verb to be+ing per a descriure accions). 
Descriu l’escola seguint un model.  
Utiliza l’ortografia de vocabulari treballat, d’ús freqüent i els números de l’1 al 100. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reprodueix i memoritza textos breus orals com cançons, rimes i nadales amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Compren i valora cançons, rimes i nadales amb l’ajuda de pautes concretes. 
 
 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

- Famílies instrumentals: corda, vent fusta, vent metall, percussió i electròfons. 

- Escolta de peces instrumentals d’arreu de diferents autors estils: Ma mère l’oye de 
M. Ravel 

- Reconeixement d’instruments de corda (violí, viola, violoncel i contrabaix), de vent 
fusta (flauta travessera, oboè, clarinet, fagot i saxo), de vent metall (trompeta, 
trombó, trompa i tuba), alguns de percussió (timbales, gong, campanes tubulars, 
bombo, caixa, marimba, triangle,...) i electròfons (guitarra i baix elèctric i teclats). 

- Reconeixement de formacions instrumentals: l’orquestra simfònica. 
- Reconeixement i representació d’elements musicals a través del moviment corporal. 

 DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
- Interpretació col·lectiva d’una nadala: coordinació amb els acompanyants en el cant 

i atenció al director. 
- Afinació, dicció i tècnica vocal. 

 

 QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D’AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

Reconèixer el so dels instruments o de les veus treballades. 
- Classificar els instruments o les veus treballades. 
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- Identificar la imatge dels instruments treballats. 

- Reconèixer les obres musicals treballades. 

- Relacionar les obres treballades amb els seus compositors. 

- Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu 

- Mostrar respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 

- Participar en els projectes artístics col·lectius 
- Participar progressivament en les rutines i activitats proposades. 

 DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
- Recordar el text de les cançons. 

- Interpretar amb bona tècnica vocal les cançons 

- Interpretar amb bona afinació les cançons 

EDUCACIÓ FÍSICA 
CONTINGUTS TREBALLATS 

 
UD1. Comencem el curs. 
 
DIMENSIÓ JOC MOTOR   
- Codis i conductes del joc net 
- Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física. 
- Cooperació i respecte  
- Esforç i superació  
DMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

 
UD2. Perduts en un espai i un temps. 
 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 
- Sentit, direcció, orientació, dimensions, agrupacions, dispersions. 
- Els plans: trajectòries i recorreguts. 
- Relacions espai- temporals. 
- Cooperació i respecte  
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 
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UD3. Som gimnastes 
 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 
- Valoració i acceptació de la propi realitat corporal i la dels altres 
- Equilibri estàtic 
- Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física. 
- Cooperació i respecte 
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 
 
DIMENSIÓ D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 
- Regulació voluntària del propi to muscular.  
- El terme acrosport i les seves característiques 
- Apreciació i esforç individual i col·lectiu.  
- Responsabilitat individual i de grup 
 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ). 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

• Participa activament als jocs i activitats proposades. 
• Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa i 

mitjançant un moviment corporal coordinat.  
• Orientar-se a l’espai en relació a la posició de persones i d’objectes utilitzant les 

nocions topològiques 
• S'orientar a l’espai en relació amb la posició de persones i d’objectes utilitzant les 

nocions topològiques 
 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

• Porta la bossa higiènica. 
• Porta la roba adequada per realitzar les classes d’educació física. 
• Realitza adequadament la higiene desprès de fer educació física.   

 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

• Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de 
les normes.  

• Sap respectar i acceptar les normes de les activitats proposades. 
• Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i 

limitacions corporals i de moviment. 
• Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, 

mostrant una actitud d’acceptació vers els companys. 
• Participa activament a les activitats proposades. 
• Sap respectar als companys de joc durant les activitats. 
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2n TRIMESTRE 

MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Identificació de dades rellevants, irrellevants i implícites. 

- Identificació de la incògnita. 

- Coherència del resultat amb la incògnita. 

- Estratègies de resolució: paraules clau, dibuix,... 

- Justificació oral. 

- Estratègies de resolució: Esquemes, materials manipulatius, dibuix, paraula clau,... 

 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Expressió del patró d’una sèrie verbalment o gràficament.  

- Creació de sèries numèriques i geomètriques. Cerca de regularitats.  

- Descripció de situacions en què es produeixen canvis o altrament es mantenen 

constants.  

- Interpretació de l’equivalència en l’ús de diferents unitats de mesura.  

- Relació perímetre-longitud i àrea-superfície.  

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Diferents significats de la multiplicació i divisió amb nombres naturals. Operacions: 

multiplicacions per dues xifres i la divisió.  

- Coneixement i ús del sistema monetari: l’euro i els cèntims.  

- Aplicació dels  nombres decimals en contextos reals.  

- Col·locació de nombres en la recta numèrica.   

- Situació dels nombres naturals i fraccionaris més comuns (1/2, 1/3, 1/4) sobre la 
recta numèrica. 

- Interpretació i ús de les unitats de mesura: Temps (rellotge analògic, digital, hores 
en català)..calendari, dècades, trimestres, anys.. 

- Iniciació a les mesures de longitud, massa, capacitat més els instruments (cintes 
mètriques, regle...) 

- Interpretació de nombres d’altres sistemes de numeració. La numeració romana. 
- Ús del càlcul mental. El quinzet.  
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Identificació dels cossos geomètrics.  

- Sortida d’orientació de la Setmana Cultural.  

 

 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Reconèixer i comprendre les situacions- problema.  

- Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes, taules...),per representar situacions-

problema. 

- Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 

- Estimar una resposta raonable.  

- Expressar verbalment el procés de solució i la resposta de forma coherent i clara.  

- Comprovar la validesa de les respostes.  

- Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació- problema. 

 

DIMENSIÓ DE RAONAMENT I PROVA 

- Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una 

seqüència i continuar amb la seqüència. Classificar i establir criteris de classificació.  

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

 
- Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la 

unitat) i divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de la vida quotidiana 
i en altres àrees. 

- Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal.  
- Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els 

fraccionaris i els decimals.  
- Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat,ús dels algoritmes escrits 

(multiplicació i divisió, suma i resta).  
- Seleccionar de forma adequada a cada situació la mesura adient i els instruments de 

les magnituds de longitud, massa, capacitat i temps, en contextos quotidians.  
 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Identificar, reconèixer i descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics. 

Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, 

vèrtexs,...)  

- Valorar la sortida d’orientació de la Setmana Cultural.  
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MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 
UD3: Aparell locomotor i sistema nerviós: Óssos, músculs, funcions vitals, 
iniciació als esquemes 

- Morfologia externa del cos 
- Sistemes que participen en la funció de relació: locomotor i nerviós.  

 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 

UD4: La Prehistòria: Etapes Història i Prehistòria, itinerari  Mines Gavà, treball 
grupal. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 

- Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres 

òrgans i comprendre el funcionament del cos humà des d’un sentit global.  

 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 

- Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida quotidiana de les 
societats humanes. 

- Situar alguns fets històrics rellevants, d’acord amb els criteris de successió i 
duració temporals. 

- Utilitzar fonts documentals per justificar aquests canvis i continuïtats 
 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Projecte Enrola’t: Treball de llengua oral (comprensió i expressió). 

- Expressió oral (assemblees, converses, 

diàlegs o debats, torn de paraules, to de veu, respecte per les opinions dels altres ) 

- Exposicions orals utilitzant suports adequats 

(to de veu, gesticulació, suports visuals o audiovisuals) de manera ordenada i 

comprensible.  

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
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- Comprensions lectores. 
- Utilització dels recursos de la biblioteca 

d’aula i del centre, per a la cerca d’informació i adquisició de coneixements.  
- Estratègies per a les cerques 

d’informació a internet (cerca de mots claus, ús de cercadors..)  
- Sentit crític davant d’informacions 

procedents de textos diversos: publicitat, informatius, relats de ficció, premsa... 
 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- Text Escrit: Les festes i les tradicions en la nostra cultura. Reflexió sobre el 
procés, l’organització i la planificació del treball, acceptació de l’error. 
Autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.  

- L’adjectiu. 
- Les paraules del diccionari. Les paraules guia.Les definicions. 
- Ortogrup: Vocal neutra i O/E àtones i introducció a l’accentuació. 
- Signes de puntuació (punt final, punt i seguit, coma, interrogant, admiració, dos 

punts, guió) 
- Ortografia fàcil.Dictats. 
- Utilització de programari informàtic per escriure textos, especialment de 

tractament de textos.  
- Normes per a bona presentació dels textos escrits.  

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Lectura guiada: Somnis dins d’un mitjó + diccionari. 
- Lectura matinal. Lectura de Calaix + Capsa revistes + Motxilla viatgera + 

Biblioteca d’aula + Recomanació de llibres. 
 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en 

qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries 
- Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge 

comprensible per a les funcions bàsiques. 
- Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant 

els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que 
sigui convenient. 

- Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-
ne comprensió. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
 
- Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i 

després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre 
altres). 

- Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol 
mitjà, distingint entre idees principals i secundàries. 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
  
 
- Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de 

textos. 
- Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les 
virtuals.  

 
 
 
 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i textuals treballats. 
- Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la 

puntuació. 
- Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, 

organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar 
algunes estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari. 
 

 
LLENGUA CASTELLANA 

 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Converses col·lectives, diàlegs dins l’aula. 

- Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, respecte per les 

opinions dels altres. Exposicions orals del projecte.  

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
- Comprensions lectores. 
- Utilització de recursos de la biblioteca d’aula 

i del centre, per a la cerca d’informació i adquisició de coneixements. 

- Estratègies per a les cerques d’informació a 

internet (cerca de mots claus, ús de cercadors…) 

- Sentit crític davant d’informacions 

procedents de textos diversos: publicitat, informatius, relats de ficció, premsa... 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- Text escrit: noticia i carta. 
- Prefixe i sufixe. B i V. Signes de 

puntuació. Accentuació. G i J. 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Lectura guiada: La Odisea + diccionari. 
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- Lectura de Calaix + Capsa revistes + 

Motxilla viatgera + Biblioteca d’aula + Recomanació de llibres. 
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a 

l’edat, de diferents mitjans (explicacions, lectures….), diferenciant entre idees 
principals i secundàries. 

- Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les 
normes d’interacció oral. 

- Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament 
preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics 
si escau. 

- Parlar de l’argument o el significat de contes llegits mostrant-ne comprensió. 
-  
DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
- Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per 

mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i 
relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes. 

- Reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades.  
 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Escriure textos descriptius amb coherència, cohesió i correcció lingüística 

adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió. 
- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el 

seu ús amb diferents significats (polisèmia). 
- Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les 

seves produccions. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la 
cohesió, el lèxic i la puntuació. 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de 
la literatura infantil adequats a la seva edat. 

 
LLENGUA ANGLESA 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (estructures there is / 
there are i do / does.) 
Comprensió del missatge global i específic de les interaccions orals a l’aula i les 
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audicions sobre la temàtica treballada. 
Participació i ús de l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeixement i extracció del sentit d’un text a partir de vocabulari treballat. 
Lectura en veu alta i silenciosa amb ús d’estratègies compartides per a la 
comprensió. 
Comprensió d’enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca 
correctament. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriptura d’oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats. (Ús 
dels verbs play, go and do amb els esports indicats, accions en present simple 
(afirmativa, interrogativa, negativa), there is/ there are). 
Escriptura d’un itinerari usant vocabulari sobre les direccions per arribar a un punt 
concret d’un mapa. 
Vocabulari: edificis, direccions, números parells i imparells i esports. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons i poemes amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprensió i interès per cançons i poemes treballats a l’aula. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (estructures there is / 
there are i do / does.) 
Comprèn el missatge global i específic de les interaccions orals a l’aula i les 
audicions sobre la temàtica treballada. 
Participa i usa l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeix i extreu el sentit d’un text a partir de vocabulari treballat. 
Llegeix en veu alta i silenciosa utilitzant estratègies compartides per a la comprensió. 
Comprèn enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats. (Ús dels 
verbs play, go and do amb els esports indicats, accions en present simple 
(afirmativa, interrogativa, negativa), there is/ there are). 
És capaç de crear un itinerari fent ús adequat de les direccions treballades per 
arribar a un punt concret d’un mapa. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reprodueix i memoritza textos breus orals com cançons i poemes amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprèn i mostra interès per les cançons i poemes treballats amb l’ajuda de pautes 
concretes. 
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

Taller: audiovisuals 
Diferents plànols de la fotografia. 
Retoc fotogràfic mitjançant diverses aplicacions. 
  
Taller: modelatge 
Treball del pintor Gustave Klimt i Picasso.  
Creació d'una figura humana amb volum, fang i paper maché. 
  
Taller: pintura 
Treball de l’obra de l'autor  Kitagawa Utamaro i les seves característiques 
principals. 

Treball de l’obra de l'autora Frida Kahlo  i les seves característiques principals. 

Creació d’una producció pròpia relacionada amb l’autor i l’autora treballats. 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
- Relaciona diferències de forma i color entre  elements de l’entorn amb interès. 
- Valora una obra analitzant i interrelacionant els seus elements. els contextos i 

les funcions amb altres obres en contextos i usos semblants.-           
- S’expressa i es comunica combinant la utilització dels  elements bàsics del 

llenguatge visual de manera creativa. 
 
 

DIMENSIÓ D’IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

- Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges 
artístics. 

- Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 
 

EDUCACIÓ EN VALORS  

CONTINGUTS TREBALLATS 

Treball aula: càrrecs, normes, assemblees, resolució de conflictes. 
Realització sociograma.  

Diada de la Pau i Diada de la Dona treballadora. Projectes 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb 
esforç i motivació. 

- Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
- Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu. 
- Actuar amb creativitat i capacitat crítica 
 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Mostrar un nivell de gestió emocional en la relació amb els altres en les activitats 
quotidianes. 
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- Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions. 
- Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 
- Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud 

col·laborativa i comprensiva. 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de marginació, 
discriminació, injustícia social i violació dels drets humans. 

- Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de 
gènere. 

- Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i 
el consum responsable 

 

 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA 

 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

- Reconeixement i representació d’elements musicals a través del moviment corporal 

en les coreografies del musical el Petit Príncep en relació a la cantata de Sant Jordi. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

- Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques i dels instruments 

- Interpretació col·lectiva de les coreografies del Petit Princep: coordinació amb els 

acompanyants en la dansa i atenció al director. 

- Tècniques bàsiques de moviment acompanyades de cançons i obres musicals. 

 DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

- Interpretació, improvisació i creació de danses i jocs motrius. 

- Composició individual i col·lectiva de cançons i/o músiques i coreografies senzilles 

utilitzant materials i instruments de percussió diversos en el context dels projectes. 

  

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D’AVALUACIÓ)  

 

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

- Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu 

- Mostrar respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 
- Participar en els projectes artístics col·lectius 
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- Participar progressivament en les rutines i activitats proposades. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
- Recordar les evolucions de les danses. 
- Interpretar amb bona tècnica corporal les danses. 
  
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
- Crear composicions sonores i corporals senzilles. 
- Cooperar en la creació de composicions sonores senzilles. 

-  

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

 
UD4. Projecte valors 
 
DIMENSIÓ JOC MOTOR 

- Contingut relacionat amb el valor escollit.  
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 
 

UD 5. JOCS D’ARREU DEL MÓN 
 
DIMENSIÓ JOC MOTOR 

- Jocs del món  
- Utilització del joc com a mitjà de relació i divertiment 
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

 
UD 6. MÍMICA  

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 
- Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través 

del cos  
- Mímica  
- Interpretació i creació de situacions que suposin comunicació corporal.  
- Composició individual i col·lectiva de moviments a partir d’estímuls rítmics (associar 

sons a moviments) 
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
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- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ).  

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

• Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a la salut, 
mostrant interès per la cura del propi cos. 

• Porta la bossa higiènica. 
• Porta la roba adequada per realitzar les classes d’educació física. 
• Realitza adequadament la higiene després de fer educació física.   
 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

- Representar emocions i històries reals o imaginàries utilitzant els recursos 
expressius del cos.  

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

- Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les 
normes 

 

    

3r TRIMESTRE 

 

MATEMÀTIQUES 

 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Identificació de dades rellevants, irrellevants i implícites. 

- Identificació de la incògnita. 

- Coherència del resultat amb la incògnita. 

- Estratègies de resolució: paraules clau, dibuix,... 

- Justificació oral. 

- Estratègies de resolució: Esquemes, materials manipulatius, dibuix, paraula clau,... 

 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Interpretació de l’equivalència en l’ús de diferents unitats de mesura. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Identificació i ús de les operacions inverses: suma i resta; multiplicació i divisió. 

- Realització de restes portant-ne, multiplicacions i divisions amb nombres naturals 

amb algorismes estàndard. 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
  
 
- Ús de les calculadores i altres recursos digitals per desenvolupar el càlcul i per 

explorar els nombres i les operacions. 

- Càlcul amb monedes: euros i cèntims. 

- Identificació dels diferents perímetres i iniciació al càlcul de l’àrea.  

- Interpretació i ús de les unitats de mesura: Temps (rellotge analògic, digital, hores 
en català)..calendari, dècades, trimestres, anys.. 

- Iniciació a les mesures de longitud, massa, capacitat més els instruments (cintes 
mètriques, regle...) 

- Ús del càlcul mental. El quinzet.  
- Elaboració de gràfics i taules a partir del comptatge i la mesura.  
- Projecte Interdisciplinari Els invents (unitats de mesura, capacitat i massa, i ús 

d’aparells (cintes mètriques, pesos....). 

 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Realització de simetries, desplaçamentss i girs en figures de dues dimensions. 

- Identificació de les vistes parcials d’una figura. 

- Identificació dels cossos geomètrics.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Reconèixer i comprendre les situacions- problema.  

- Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes, taules...),per representar situacions-

problema. 

- Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 

- Estimar una resposta raonable.  

- Expressar verbalment el procés de solució i la resposta de forma coherent i clara.  

- Comprovar la validesa de les respostes.  

- Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació- problema. 

 

DIMENSIÓ DE RAONAMENT I PROVA 

- Interpretar  l’equivalència en l’ús de diferents unitats de mesura.  

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la 
unitat) i divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de la vida quotidiana 
i en altres àrees. 

- Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal.  
- Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els 

fraccionaris i els decimals.  
- Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat,ús dels algoritmes escrits 

(multiplicació i divisió, suma i resta).  
- Seleccionar de forma adequada a cada situació la mesura adient i els instruments de 

les magnituds de longitud, massa, capacitat i temps, en contextos quotidians.  
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- REcollir dades sobre fets conegut  tot utilitzant tècniques de recomptes senzilles, 
ordenar-les i expressar-les mitjançant gràfiques, usant les TAC, si s’escau.  

- Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada 
en forma gràfica.  

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Identificar, reconèixer i descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics. 

- Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, 

vèrtexs,...)  

 

 

 

 

 

MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

UD5: Màquines i invents: Projecte interdisciplinari: Màquines simples i 
compostes, energies renovables i no renovables. 

- Ús responsable de les fonts d’energia.  
- Fonts d’energia amb què funcionen algunes màquines. Funcionament d’eix, 

roda, politja, pla inclinat, engranatges i altres.  
- Utilització d’operadors mecànics per a la construcció de mecàniques senzilles 

com elements de robòtica educativa.  
- Eines, màquines i fonts d’energia utilitzades en diferents èpoques històriques: 

relació amb les condicions de vida i de treball.  
UD6: La Comarca: 

- Elements bàsics de l’estructura econòmica i de l’organització social, política i 
administrativa de la comarca.  

- Representacions gràfiques d’alguns trets demogràfics i econòmics de la 
comarca.  

 
 
DIMENSIÓ MON ACTUAL 

 
UD6: La Comarca:  El Vallès Oriental, el relleu, fauna i flora, rius, els pobles… 
 

- Localització de les formes de relleu i accidents geogràfics més rellevants de l’entorn. 

- Relació de les principals característiques del clima de l’entorn amb les varietats 

climàtiques de Catalunya. Comparació amb altres climes. 

- Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper i llunyà.  

- Reconeixement dels elements naturals i humanitzats i de l’impacte de l’activitat 

humana en el paisatge. 

- Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de 

l’entorn.  
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DIMENSIÓ CIUTADANIA 

- Coneixement de les institucions comarcals.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Analitzar el funcionament de màquines senzilles, posant atenció especial a 
l’energia que utilitzen. 

- Valorar la importància de fer ús responsable de les fonts d’energia. 
- Saber muntar i desmuntar i utilitzar algunes màquines senzilles, analitzant el seu 

funcionament, posant atenció especial a l’energia que utilitzen.  
- Valorar la importància de fer un ús responsable de les fonts d’energia.  
- Analitzar les representacions gràfiques d’alguns trets demogràfics i econòmics de 

la comarca. 
 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 

- Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn 
proper. 

- Establir comparacions entre tipus de paisatges diferents. 
  
 DIMENSIÓ CIUTADANIA 

- Conèixer i valorar el funcionament bàsic de les institucions comarcals. 
- Descriure alguns trets econòmics de l’entorn. 
- Localitzar elements del patrimoni comarcal.  
 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Projecte Enrola’t: Treball de llengua oral (comprensió i expressió). 
Projecte Interdisciplinar “Els invents”. Exposició orals utilitzant suports adequats 
(to de veu, gesticulació, suports visuals o audiovisuals) de manera ordenada i 
comprensible.  
 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
Projecte Interdisciplinari: Biografia d’un inventor, Comprensió lectora “James 
Watt”, Notícia: La Rentadora Musical.  
Proves ACL, Velocitats lectores, Avaluació diagnòstica final. 
Utilització de diccionaris bàsics en diferents formats per la comprensió de mots. 
Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del centre, per a la cerca 
d’informació i adquisició de coneixements.  
Estratègies per a les cerques d’informació a internet (cerca de mots claus, ús de 
cercadors..)  
Sentit crític davant d’informacions procedents de textos diversos: publicitat, 
informatius, relats de ficció, premsa... 
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DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

Text Escrit: El text expositiu: Invents i inventors. 
Ortogrup: Els numerals, paraules agudes, planes i esdrúixoles. 
Ortografia fàcil. 
Dictats preparats. 
Reflexió sobre el procés, l’organització i la planificació del treball, acceptació de 
l’error. Autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.  

 
Utilització de programari informàtic per escriure textos, especialment de 
tractament de textos.  
Normes per a bona presentació dels textos escrits.  
 
 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Lectura guiada: Somnis dins d’un mitjó + Valoració. 

Lectura de Calaix + Capsa revistes + Motxilla viatgera + Biblioteca d’aula  

DIMENSIÓ PLURILUNGÜE I INTERCULTURAL 

Projecte d’aula: Coneixement de la diversitat lingüística (entre llengües diferents o 
dins d’una mateixa llengua) i cultura de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les 
persones que parlen altres llengües.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades 
en qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries 
- Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge 
comprensible per a les funcions bàsiques. 
- Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant 
els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre 
que sigui convenient. 
- Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits 
mostrant-ne comprensió. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
 Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i 
després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre 
altres). 
- Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol 
mitjà, distingint entre idees principals i secundàries. 
- Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de 
textos. 
- Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les 
virtuals. - 

 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
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- Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els 
coneixements ortogràfics i textuals treballats. 
- Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i 
la puntuació. 
- Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, 
organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar 
algunes estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari. 
- Escriure textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge. 

 

 

DIMENSIÓ PLURILUNGÜE I INTERCULTURAL 

- Conèixer i valorar la diversitat lingüística 

(entre llengües diferents o dins d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, 

amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir 

interès per comprendre-les.  

-  

 

LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Converses col·lectives, diàlegs dins l’aula.  

- Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, 

respecte per les opinions dels altres.  

- Exposicions orals del projecte.  

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
Projecte Interdisciplinari: Text biogràfic Mujeres Inventoras, Autobiografia, 
Comprensió Lectora La Bicicleta, Maya se va al zoo, Los ratones patas arriba, 
Paracaídas. 

Utilització de recursos de la biblioteca d’aula i del centre, per a la cerca d’informació i 

adquisició de coneixements. 

Estratègies per a les cerques d’informació a internet (cerca de mots claus, ús de 

cercadors…) 

Sentit crític davant d’informacions procedents de textos diversos: publicitat, 

informatius, relats de ficció, premsa... 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

Ortografia: la h, g i j, temps verbals. 
Subjecte i predicat. 
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DIMENSIÓ LITERÀRIA 

Lectura guiada: La Odisea 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a 
l’edat, de diferents mitjans (explicacions, lectures….), diferenciant entre idees 
principals i secundàries. 
- Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant 
les normes d’interacció oral. 
- Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament 
preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no 
lingüístics si escau. 
- Parlar de l’argument o el significat de contes llegits mostrant-ne comprensió. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
 
- Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les 
per mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin 
raonament i relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes. 
- Reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i 
errades.  
 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Escriure textos descriptius amb coherència, cohesió i correcció lingüística 
adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió. 
- Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el 
seu ús amb diferents significats (polisèmia). 
- Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en 
les seves produccions. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i 
la cohesió, el lèxic i la puntuació. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i 
de la literatura infantil adequats a la seva edat. 
 
 
  

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

 

Taller: audiovisuals 
Diferents plànols de la fotografia. 
Retoc fotogràfic mitjançant diverses aplicacions. 
  
Taller: modelatge 
Treball del pintor Gustave Klimt i Picasso.  
Creació d'una figura humana amb volum, fang i paper maché. 
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Taller: pintura 
Treball de l’obra de l'autor  Kitagawa Utamaro i les seves característiques 
principals. 

Treball de l’obra de l'autora Frida Kahlo  i les seves característiques principals. 

Creació d’una producció pròpia relacionada amb l’autor i l’autora treballats. 
 
Altres treballs plàstics: 

- Decoració Nadal  
- Nom de la classe.  

 

 

 

 

 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
-             Relaciona diferències de forma i color entre  elements de l’entorn amb 
interès. 
-             Valora una obra analitzant i interrelacionant els seus elements. els 
contextos i les funcions amb altres obres en contextos i usos semblants.-           
   S’expressa i es comunica combinant la utilització dels  elements bàsics del 
llenguatge visual de manera creativa. 
 
 

DIMENSIÓ D’IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

 

- Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents 
llenguatges artístics. 
-  Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 

 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

Treball aula: càrrecs, normes, assemblees, resolució de conflictes, 
Ball final curs,... 
Joc cooperatiu 

 

DIMENSIÓ PERSONAL 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

DIMENSIÓ SOCIAL 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ). 
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DIMENSIÓ PERSONAL 

Dimensió personal: 
- Conèixer les capacitats i interessos propis mostrant un nivell adequat 
d’autoestima. 
- Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats 
amb esforç i motivació. 
- Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
- Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu. 
- Actuar amb creativitat i capacitat crítica 
 

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Mostrar un nivell de gestió emocional en la relació amb els altres en les 
activitats quotidianes. 
- Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves 
opinions. 
- Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 
- Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud 
col·laborativa i comprensiva. 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

Dimensió social: 
- Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de marginació, 
discriminació, injusticia social i violació dels drets humans. 
- Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de 
gènere. 
- Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi 
ambient i el consum responsable. 

 

 

LLENGUA ANGLESA 

 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (present simple per 
els rutines). 
Comprensió del missatge global de les interaccions orals a l’aula i les audicions 
sobre la temàtica treballada. 
Participació i ús de l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeixement i extracció del sentit d’un text curt a partir de les estructures i el 
vocabulari treballat. 

Comprensió d’enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca 
correctament. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
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Escriptura de frases en present per explicar rutines diàries i l’hora en què es 
realitzen. 
Escriptura d’oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats i 
fent ús de temps verbals senzills en present (I get up, I have breakfast...)  
Reconeixement i escriptura de la tercera persona del singular (I get up, she gets 
up...). 
Comprensió del funcionament de les hores en llengua anglesa. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons i poemes amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprensió i interès per les cançons i poemes treballats amb l’ajuda de pautes   
concretes. 
 
 
 
 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE 
Comparació de produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i 
diferències 
Valoració la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres 
persones i cultures, i participar amb interès en les activitats en què s’usa la llengua 
estrangera. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
Utilitza estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals més 
habituals fent servir pronunciació, ritme i entonació adequats. (present simple per 
els rutines)  
Comprèn el missatge global i específic de les interaccions orals a l’aula i les 
audicions sobre la temàtica treballada. 
Participa i usa l’anglès en les intervencions orals a l’aula. 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Reconeix i extreu informació del sentit d’un text a partir de les estructures i el 
vocabulari treballat. 
Comprèn enunciats i oracions simples per a dur a terme una tasca correctament. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Escriu oracions simples amb ús correcte dels temps verbals i vocabulari treballat. 
Escriu oracions simples i vocabulari partint de models lingüístics treballats i fent ús 
de temps verbals senzills en present (I get up, I have breakfast...)  
Reconeix i escriu de la tercera persona del singular (I get up, she gets up...). 
Comprèn del funcionament de les hores en llengua anglesa. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Reprodueix i memoritza textos breus orals com cançons i poemes amb 
acompanyament d’elements no verbals. 
Comprèn i mostra interès per les cançons i poemes treballats amb l’ajuda de 
pautes concretes. 
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DIMENSIÓ PLURILINGÜE 
Compara produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències 
Valora la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres 
persones. 
Mostra interès i participa activament en les activitats proposades a l’aula. 
Mostra respecte envers la matèria. 
 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA.  

 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

- Reconeixement i representació de les notes de l’escala de Do i de la 
direccionalitat del so a través del moviment corporal. 

 
 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

- Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants i atenció al 
director en la interpretació i imitació de les notes de l’escala de Do. 

- Terminologia pròpia del llenguatge musical: les notes de l’escala de Do en 
la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles. 

  
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

 Interpretació de cançons. 
  
  

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

- Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu 
- Mostrar respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de 

música. 
- Participar en els projectes artístics col·lectius 
- Participar progressivament en les rutines i activitats proposades. 

  
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

- Llegir petites partitures amb els elements apresos. 
- Reconèixer petites partitures amb els elements apresos. 
- Interpretar petites partitures amb els elements apresos. 

  
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

 
 
EDUCACIÓ FÍSICA  
 

CONTINGUTS TREBALLATS 

 

UD7. ESPORTS ALTERNATIUS 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 
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- Utilització de materials i espais amb cura i respectant les normes  
- Adopció de mesures bàsiques de seguretat. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

DIMENSIÓ JOC MOTOR 
- Jocs alternatius: Freesbee i indiaka  

- Jocs cooperatius  

- Acceptació i respecte per les normes i les persones independentment del 

resultat 

 

 

 

UD8. ATLETISME 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 
- Execució de les habilitats motrius bàsiques i específiques en entorns diversos 

amb eficiència i creativitat.   
- Ritme de cursa 
- Salt d’alçada 
- Marxa atlètica 
- Tècnica de carrera i progressius 
- Formes de llançament  

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.  
- Cura dels espais i materials 
- Activitats d’escalfament i relaxació  
- Hidratació 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ).  

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa 
mitjançant un moviment corporal coordinat.  

 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

• Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a la 
salut, mostrant interès per la cura del propi cos.  

• Porta la bossa higiènica. 
• Porta la roba adequada per realitzar les classes d’educació física. 
• Realitza adequadament la higiene desprès de fer educació física.   

 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

- Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte 
de les normes. 
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ÀMBIT DIGITAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 

- Funcionalitats bàsiques dels dispositius (ordinador, tauleta, pissarra digital).  
-  Dispositius d’emmagatzematge: llapis, disc virtual personal, etc. 
- Conceptes bàsics de sistema operatiu: carpeta, fitxer, programa, xarxa, 

recursos compartits… 
- Processador de textos: creació, format i gestió de documents; hipertext; ús 

del corrector ortogràfic; diccionaris. 
- Presentacions multimèdia: creació, format i publicació de presentacions de 

diferents tipus, llenguatge audiovisual. 
-  Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital).  
- Emmagatzematge de dades.  
-  Identitat digital 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS 

ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 
- Navegadors: principals funcionalitats.  
-  Planificació de la cerca: paraules clau, cerques bàsiques i processos de 

millora de cerca, etc.  
- Motors de cerca: estratègies de cerca, operadors lògics, etc.  
-  Fonts d’informació digital. 
- Entorns virtuals segurs.  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 
- Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, correu electrònic, xat...). 
-  Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives. 
-  Tractament de la informació.  
- Comunicació pública i privada.  
-  Construcció de coneixement personal amb aplicacions i eines digitals. 
- Identitat digital. 

DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 
- Salut física: higiene i seguretat ambiental (ergonomia, visualització, audició, 

temps continuat davant de les pantalles).  
- Salut psíquica: conductes addictives, identitat digital, assetjament digital. 

 

 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ).  

-‐ DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 

-‐ Usar els dispositius (tauleta, ordinador…) utilitzant-ne les funcionalitats 

bàsiques per poder-hi treballar. 

-‐ Recuperar informació des de diversos dispositius (enregistrador d’mp3, 

tauleta…) i desar-la. 

-‐ Utilitzar un sistema establert per emmagatzemar la informació digital 
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-‐ Documents de text: aplicar diferents formats a documents de text i incorporar-hi  

elements  multimèdia i enllaços. 

-‐ Presentacions multimèdia: elaborar presentacions enriquides amb transicions, 

elements multimèdia, enllaços. 

-‐ Detectar una necessitat d’informació que pot resoldre consultant entorns 

digitals. 

-‐ DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS 

ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 

-‐ Utilitzar aplicacions digitals incorporant diversos formats (imatge, vídeo, 

àudio…). 

-‐ DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

-‐ Respectar les normes bàsiques de comportament i participació en l‘ús d’eines 

de treball col·laboratiu. 

DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 

-‐ Conèixer la importància de no compartir informacions personals i privades 

sobre sí mateix i sobre les altres persones. 

 

-‐ ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE 

-‐ CONTINGUTS TREBALLATS 

-‐ DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE A L’APRENENTATGE 

-‐ - Aplicació dels coneixements adquirits a noves situacions d’aprenentatge  

-‐ - Fer-se preguntes sobre els coneixements que li calen per fer una activitat 

-‐ - Capacitat per autoavaluar-se amb una pauta donada 

-‐ DIMENSIÓ APRENENTATGE INDIVIDUAL 

-‐ - Utilització de l’agenda i material escolar 

-‐ - Cura i ordre de l’espai 

-‐ - Elaboració de murals com a eina de síntesi i comunicació de la informació 

-‐ - Presentació de dossiers de treball segons s’indiqui.  

-‐ DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP 

-‐ - Capacitat d’escolta de les idees i propostes dels altres.  

-‐ - Acceptació dels rols en els treballs en grup 

-‐ - Incorporació els aprenentatges del grup al treball individual. 

-‐ DIMENSIÓ ACTITUD POSITIVA ENVERS L’APRENENTATGE 

-‐ - Preparació, per iniciativa pròpia, de tasques per explicar als companys/es.  

-‐ - Cerca de nous temes d’aprenentatge.  

 

-‐ QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

-‐ DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE A L’APRENENTATGE 
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-‐ - Aplicar els coneixements adquirits a noves situacions d’aprenentatge  

-‐ - Fa preguntes sobre els coneixements que li calen per fer una activitat 

-‐ - És capaç d’autoavaluar-se amb una pauta donada 

-‐ DIMENSIÓ APRENENTATGE INDIVIDUAL 

-‐ - Utilitzar l’agenda i material escolar 

-‐ - Tenir cura i ordre de l’espai 

-‐ - És capaç d’elaborar murals com a eina de síntesi i comunicació de la 

informació 

-‐ - Sap presentar dossiers de treball segons s’indiqui.  

-‐ Identifica els seus propis errors a partir d’una pauta, revisa i modifica.  

-‐ DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP 

-‐ - Escolta activament les idees i propostes dels altres.  

-‐ - Acceptar els rols en els treballs en grup 

-‐ - Incorporar els aprenentatges del grup al treball individual. 

-‐ DIMENSIÓ ACTITUD POSITIVA ENVERS L’APRENENTATGE 

-‐ Aprofundir sobre allò après mitjançant la lectura voluntària, consulta de fons... 

-‐ Fixar l’atenció en allò que encara no sap o no entén.  

 

-‐ ÀMBIT AUTONOMIA, INICITIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

-‐ CONTINGUTS TREBALLATS 

-‐ DIMENSIÓ AUTOCONCEPTE 

-‐ - Expressió d’opinions  

-‐ - Desenvolupament d’hàbits i càrrecs 

-‐ - Desenvolupament d’hàbits d'organització personal 

-‐ -Té consciència dels seus punts febles o forts en diferents aspectes: relacions, 

esforç, autocontrol,... 

-‐ DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS 

-‐ - Valoració de les aportacions dels altres. 

-‐ - Té en compte diferents opcions per resoldre els problemes. 

-‐ - Accepta les decicions col·lectives. 

-‐ DIMENSIÓ DE CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONALS I 

COL·LECTIUS 

-‐ - Promou projectes col·lectius. 

-‐ - Compleix les funcions i tasques assignades amb constància. 

-‐ - Cerca solucions als problemes en els projectes col·lectius.  

 

-‐ QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

-‐ DIMENSIÓ AUTOCONCEPTE 
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-‐ - Expressar opinions  

-‐ - Desenvolupar hàbits i càrrecs 

-‐ - Desenvolupar hàbits d’organitzavció personal 

-‐ -Tenir consciència dels seus puts febles o forts en diferents aspectes: 

relacions, esforç, autocontrol,... 

-‐ DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS 

-‐ - Valorar les aportacions dels altres. 

-‐ - Tenir en compte diferents opcions per resoldre els problemes. 

-‐ - Acceptar les decicions col·lectives. 

 

-‐ DIMENSIÓ DE CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONALS I 

COL·LECTIUS 

-‐ - Promoure projectes col·lectius. 

-‐ - Complir les funcions i tasques assignades amb constància. 

-‐ - Cercar solucions als problemes en els projectes col·lectius.  


