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                                                                                                                                5è 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. 

- Paraules clau/ Dibuix. 

- Justificació oral i escrita. 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Trobar regularitats en sèries geomètriques. 

- Lectura, interpretació i creació de gràfics de temperatures. 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Operacions: suma, resta, multiplicació i divisió. 

- Taula de numeració. 

- Escriptura de nombres fins als milers de milions. 

- Lectura de nombres fins els milers de milions. 

- Ordenació de nombres de moltes xifres. 

- Estratègies de càlcul. 

- Mesura del temps: Rellotge, càlcul de temps, problemes,... 

- Càlcul mental (Quinzet) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Geometria plana: Polígons 

- Vocabulari específic  (costats, vèrtex, arestes,...) 

- Tipus de línies (paral·leles, secants,...) 

- Construcció i classificació de triangles segons angles i segons costats. 

 

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

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Reconèixer i comprendre les situacions- problema.  

- Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 

- Estimar una resposta raonable.  

- Expressar verbalment i per escrit 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. 
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DIMENSIÓ DE RAONAMENT I PROVA 

- Cercar patrons i regularitats de sèries geomètriques  

- Llegir, crear i interpretar gràfics de temperatura. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Llegir i escriure nombres fins els milers de milions. 

- Comparar i ordenar nombres fins els milers de milions. 

- Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte: realitzar les operacions bàsiques mentalment, 

mitjançant els algorismes de càlcul escrit. 

- Usar la calculadora.  

- Utilitzar l’equivalència d’unitats de temps, en situacions on tingui sentit.  

 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Identificar i reconèixer figures i cossos geomètrics de l’entorn, utilitzant nocions com: 

perpendicular, paral·lel, simètric...  

- Classificar les figures i els cossos, d’acord amb característiques geomètriques (vèrtexs, 

costats, angles, cares, arestes, diagonals...) i expressar els criteris i els resultats. 

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Ús d’Internet en la cerca d’informació. 

- Tractament de la informació que es busca. 

- Emmagatzematge d’informació, textos i/o imatges. 

- Utilització de dispositius digitals i/o Drive del correu electrònic 

- Sostenibilitat: Escola verda, compostatge, aprofitament del paper, reciclatge,… 

 
DIMENSIÓ CIUTADANIA 

- Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. 

- Reconeixement de la diversitat d’opinions. 

- Reconeixement i valoració de la diversitat cultural i lingüística de Catalunya i d’Espanya. 
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- Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i discriminació, per 

raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia i 

respecte amb els altres. 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Utilitzar Internet en la cerca d’informació i tractament de la informació que es busca. 
- Emmagatzemar informació, textos i/o imatges. 

- Utilitzar els dispositius digitals i/o Drive del correu electrònic 

- Valorar la sostenibilitat com una millora en la gestió del planeta. 

 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 

- Conèixer els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, 

aplicats als òrgans de govern de diferents institucions, assumint responsabilitats en el sí del 

marc escolar. 

- Reconèixer la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de Catalunya i Espanya.  

- Respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de Catalunya i Espanya. 

- Identificar les normes de convivència dels grups. 

 

MEDI NATURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

- Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs. 

- Reconeixement dels microorganismes com a altres formes de vida. 

- Valoració de la intervenció dels microorganismes en alguns processos quotidians 

- Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. 

 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Experimentació: Observació de microorganismes i extreure’n conclusions. 

 

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

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

- Reconèixer la presència ubiqua dels microorganismes en el medi. 

- Explicar la presència ubiqua dels microorganismes en el medi. 

- Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza 
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DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la 

matèria. 

 

PROCÉS DE L’EXPERIMENT: 

Plantejar-se hipòtesis, seleccionar el material necessari, registrar els resultats i comunicar les 

conclusions, amb diferents llenguatges per mitjans convencionals i amb l’ús de les TAC. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral a partir de situacions 

dramatitzades seguint la proposta del projecte ENROLA’T. 

- English-cat 

- La conversa: normes, ús de vocabulari, estructura de les oracions 

- Interpretació de textos i informacions orals i audiovisuals. 

- Dictats 

- Padrins de lectura. 

- Detecció de vocabulari desconegut 

- Comprensió de les tasques a fer. 

- Lectura matinal  

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Lectura guiada “Les sargantanes negres” 

- Identificació de superestructures en les diverses tipologies textuals (text poètic: nadal, text 

instructiu: la recepta) 

- Ús del diccionari. 

- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 

- Lectura silenciosa 

 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Estructura de l’oració i del text 

- Escriptura espontània. 

- Lèxic nou i/o específic 

- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 
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Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- La frase i tipus de frase. 

- El paràgraf 

- Tipus de llenguatges 

- La comunicació 

- El vocalisme àton. 

 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

- Valoració de la diversitat lingüística de Catalunya i Espanya. 

- Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 

racistes, sexistes, religiosos i classistes. 

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

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

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

les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. 

- Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit (contes, poemes, articles, 

fullets informatius, entre d’altres) mostrant comprensió. 

- Aplicar tot tipus d'estratègies (frases fetes, refranys, cercar al diccionari,...)  per comprendre el 

sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents 

formats. 

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

 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de 

text, a les intencions i al registre. 

- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats ben construïts, amb riquesa de 

llenguatge, partint del procés de pensar escriure o elaborar i revisar 

- Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants. 

- Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 

 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

- Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb 

actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les. 

- Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 

racistes, sexistes, religiosos i classistes. 
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LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral a partir de situacions 

diverses.  

- La conversa: normes, ús de vocabulari, estructura de les oracions 

- Interpretació de textos i informacions orals i audiovisuals. 

- Dictats 

- Detecció de vocabulari desconegut 

- Comprensió de les tasques a fer. 

 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Lectura guiada “Charlie y la fábrica de chocolate” 

- Ús del diccionari. 

- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 

- Lectura silencios. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Comprendre llibres de literatura llegits: saber explicar com són els protagonistes, la trama, els 

escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una valoració global. 

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

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades a l’edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees 

principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no explícits. 

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

d’interacció oral. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre 

d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). 

 

- Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit 

 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
  

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a l’edat. 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ D’INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

DIMENSIÓ D’IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
 
TEATRE I PLÀSTICA (QUADRIMESTRE) 
 
½ grup- Plàstica 
- Puntillisme 
- La línia 
 
½ grup- Teatre 
- Activitats: 
     Expressar emocions i sentiments 
     Treball equip 
     Capacitat comunicativa 

- Decoració de Nadal, punts de llibre, treball del nom de la classe, portades dossiers,... 

 

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

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

- Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-
se i comunicar-se. 

 

DIMENSIÓ D’IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

- Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.  

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis. 

- Assoliment d’actituds personals de motivació i esforç que ajudin a superar obstacles i a actuar 

de manera positiva.  
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DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Estratègies per al diàleg: l’argumentació, la contra- argumentació i les proves.  

- Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el debat. 

- Trobar una relació harmònica amb els companys/es.  

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Mecanismes de participació democràtica. 

 

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

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Aprendre a ser i a pensar. 

- Aprendre a actuar de forma autònoma i coherent. 

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

motivació. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Aprendre a conviure 

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

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Aprendre a ser ciutadans en un món global 

- Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 

 

LLENGUA ANGLESA 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Ús de preguntes bàsiques d’aula  

- Exposició oral del pla d’emergència i de la recepta de tardor 

- Descripció oral d’un mateix 

- Comprensió oral de missatges en diferents suports (àudio, vídeo, mestra...) 

- Coneixement i aplicació de patrons de pronúncia treballats a les intervencions orals 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprensió global i específica de notícies actuals del web. 
- Ús del diccionari. 

- Lectura en veu alta (fluïdesa i pronúncia) 
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- Lectura silenciosa (comprensió) 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

Coneixement i funcionament de la llengua (oral i escrita) 

- Producció de textos descriptius d’un mateix o d’altres, fent servir verbs bàsics. 

- Ús d’adverbis de mode per explicar com fem les coses (well, very well, badly) 

- Ús de la 3a. persona en singular, afegint –s al final del verb 

- Ús de les “Wh “ questions per fer preguntes bàsiques. 

- Pronoms personals i possessius 

- Connectors 

- Frases afirmatives, negatives i interrogatives 

Tipologia textual 

- La carta de presentació (projecte etwinning) 

- La postal de felicitació (projecte etwinning) 

- Text instructiu en el pla d’emergència i en la recepta 

 

Vocabulari (oral i escrit) 

- Adjectius per descriure’s un mateix o a d’altres (talkative, nervous, nice, cheerful…) 

- Parts de l’escola (classroom, corridor, stairs, playground…) 

- Connectors: first, then, next and finally per ordenar un text instructiu. 

- Direccions per seguir una ruta: go straight on, turn left,...  

- Ingredients per la recepta de castanyada: “Saints’ bones”, sugar, flour, eggs, almonds... 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Lectura guiada del llibre “Ali Baba and the forty thieves” 

- Lectura d’articles informatius - notícies 

- Memorització i reproducció d’un poema sobre l’escola 

- Memorització i reproducció d’una nadala bilingüe 

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

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Reconèixer informació global i explícita en un text oral procedent de diferents formats digitals.  

- Emprar la llengua anglesa en les interaccions orals més habituals a l’aula. 

- Mostrar interès per memoritzar diàlegs, poemes o cançons. 

- Fer petites exposicions orals relacionades amb d’altres àrees de coneixement. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

- Captar el sentit global d’un text narratiu o informatiu 

- Comprendre informació específica d’un text narratiu o notícia. 
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DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Escriure frases ben estructurades i amb un vocabulari apropiat. 

- Elaborar textos escrits senzills segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de 

text i la finalitat comunicativa. 

- Aplicar bé la puntuació i fer ús de connectors en el text escrit. 

- Mostrar cura i interès per les produccions escrites. 

- Mostrar coneixement de l’ortografia referent al vocabulari del tema o prèviament treballat. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Memoritzar textos literaris senzills. 

- Reproduir oralment poemes o cançons atenent a una bona pronunciació. 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

 DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical convencional: 

-    Ritmes: negra i blanca i els seus silencis, les dues corxeres i les quatre 
semicorxeres. 

-    Notes de l’escala de Do. 

-    Elements de la partitura: clau de sol, indicació i línies de compàs i doble barra final. 

 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. 
- Terminologia pròpia del llenguatge musical: grafia musical convencional en la lectura 

interpretació i creació de partitures. 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
- Interpretació de cançons.  

QUÈ S'HA AVALUAT?  

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 
- Llegir petites partitures amb els elements apresos. 

- Reconèixer petites partitures amb els elements apresos. 

- Interpreta petites partitures amb els elements apresos. 

- Recordar el text de les cançons. 

- Interpretar amb bona tècnica vocal les cançons 

- Interpretar amb bona afinació les cançons. 

 DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

- Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment. 

- Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment. 

- Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor. 

- Execució de moviments amb certa dificultat amb els segments corporals no dominants. 

- Adquisició del desenvolupament de l’equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes. 

 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Adquisició dels hàbits de postura i alimentaris saludables i autonomia en la higiene personal. 

- Identificació de les pràctiques poc saludables. 

- Prevenció de lesions en l’activitat física tot valorant la importància de l’escalfament, la 

dosificació de l’esforç i la recuperació. 

- Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut en el present i el futur. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

- Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma econòmica i 

equilibrada.  

- Utilització adequada de la discriminació selectiva dels estímuls i de l’anticipació perceptiva. 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 
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- Utilització de materials i espais, respectant les normes. 

- Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions motrius complexes. 

- Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.  

 

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

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

- Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d’una activitat utilitzant 

les nocions topològiques. 

- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma coordinada adaptant-se 

a diferents entorns i situacions de joc. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Desenvolupar conductes actives per estimular la condició física i el benestar, ajustant la 

pròpia actuació  a les pròpies possibilitats i limitacions corporals. 

- Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la pràctica d’exercici físic  correcta 

i habitual i la millora de la salut. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

- Comunicar-se i representar personatges i situacions complexes 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 

mostrant capacitat de modificar-les i crear-ne de noves. 

- Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en els jocs col·lectius i les 

pràctiques d’activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 

- Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la pràctica de l’activitat física. 
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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 i escrita. 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Trobar regularitats en sèries geomètriques. 

- Lectura, interpretació i creació de gràfics de temperatures.  

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Operacions: Divisions de 2 xifres 

- Estratègies de càlcul. 

- Col·locació de nombres fraccionaris en la recta numèrica.  

- Treball de fraccions: fraccions d’un nombre, problemes amb fraccions, representació de 

fraccions,... 

- Càlcul mental (Quinzet) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Geometria: Construcció de triangles a partir de les mesures dels costats. 

 

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

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Reconèixer i comprendre les situacions- problema.  

- Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 

- Estimar una resposta raonable.  

- Expressar verbalment i per escrit 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. 

- Llegir, crear i interpretar gràfics. 
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DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Utilitzar i interpretar els nombres naturals i fraccionaris en contextos d ela vida quotidiana. 

- Utilitzar el significat d eles operacions amb nombres naturals i fraccionaris de forma apropiada 
a cada context.  

- Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte: realitzar les operacions bàsiques mentalment, 
mitjançant els algorismes de càlcul escrit. 
- Usar la calculadora.  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Construir triangles a partir dels seus costats.  

- Construir el m2 i aplicar-lo a situacions de la vida quotidiana: Projecte 5èA. 

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Fer un anàlisi, descripció i identificació dels processos de canvi i transformació socials, 
culturals i econòmics del nostre entorn.  

- Ús d’Internet en la cerca d’informació. 

- Tractament de la informació que es busca. 

- Emmagatzematge d’informació, textos i/o imatges. 

- Utilització de dispositius digitals i/o Drive del correu electrònic. 
- Sostenibilitat: Escola verda, compostatge, aprofitament del paper, reciclatge,… 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 

- L’eix Cronològic: l’edat antiga i inici edat mitjana. 

- Treball sobre documents audiovisuals relacionats amb la història.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals i 
econòmics en l’entorn.  

- Utilitzar Internet en la cerca d’informació i tractament de la informació que es busca. 

- Emmagatzemar informació, textos i/o imatges. 

- Utilitzar els dispositius digitals i/o Drive del correu electrònic 
- Valorar la sostenibilitat com una millora en la gestió del planeta. 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 
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- Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i arqueològiques 

per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els 

fets en la línia del temps.  

 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral a partir de situacions 

dramatitzades seguint la proposta del projecte ENROLA’T. 

- English-cat 

- Llengua espontània. 

- Interpretació de textos i informacions orals i audiovisuals. 

- Dictats 

- Padrins de lectura. 

- Detecció de vocabulari desconegut 

- Comprensió de les tasques a fer. 

- Lectura matinal   

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Lectura guiada “Les sargantanes negres” 

- Identificació de superestructures en les diverses tipologies textuals (text expositiu, l’entrevista, 

el text narratiu (taller de la Mon) i l’instructiu) 

- Ús del diccionari. 

- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 

- Lectura silenciosa 

- Textos relacionats amb les àrees. 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Textos: segons projecte 

- Text Narratiu: Estructura (Taller de la Mon) 

- Lèxic nou i/o específic 

- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- Les grafies: g/j/tg/tj/x/ix/tx/ig 

- Les grafies: p/b/t/d/c/g 

- Estructura entrevista: signes de puntuació, estils directe i indirecte,... 

- Connectors 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Gust per la lectura: Biblioteca d’aula, llibre de calaix,... 
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- Lectura matinal 

- Lectura guiada 

- Visita d’autor: Jaume Cela. 

- Creació de textos narratius. 

 

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

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

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

les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. 

- Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit (contes, entrevistes, textos 

expositius i instructius) mostrant comprensió. 

- Aplicar tot tipus d'estratègies (frases fetes, refranys, cercar al diccionari,...)  per comprendre el 

sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents 

formats. 

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

 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de 

text, a les intencions i al registre. 

- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats ben construïts, amb riquesa de 

llenguatge, partint del procés de pensar escriure o elaborar i revisar 

- Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants. 

- Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Conèixer el funcionament de la biblioteca, per localitzar llibres de coneixements i lectures 
literàries.  

- Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat i saber aplicar-los als textos.  

- Mostrar comprensió dels llibres de literatura llegits: saber explicar la trama, protagonistes,....  

LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral a partir de situacions 

diverses.  
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- La conversa: normes, ús de vocabulari, estructura de les oracions 

- Interpretació de textos i informacions orals i audiovisuals. 

- Detecció de vocabulari desconegut 

- Comprensió de les tasques a fer. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprensions lectores: e-mail, notícies,... 

- Lectura guiada “Charlie y la fábrica de chocolate” 

- Ús del diccionari. 

- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 

- Lectura silenciosa 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Text expositiu: Els Romans 

- Text Narratiu: El conte 

- Lèxic nou i/o específic 

- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- El verb 

- Les grafies: m/n/c/q/b/v 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Gust per la lectura: Biblioteca d’aula, llibre de calaix,... 

- Lectura guiada 

- Creació d’un conte 

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

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades a l’edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees 

principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no explícits. 

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

d’interacció oral. 

- Fluïdesa de com parlen i llegeixen. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprendre autònomament textos escrits (e-mail, notícies i el conte) i audiovisuals (anuncis, 

informatius). 

- Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit 
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DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de 

text, a les intencions i al registre. 

- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats ben construïts, amb riquesa de 

llenguatge, partint del procés de pensar escriure o elaborar i revisar 

- Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants. 

- Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a l’edat. 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis. 

- Assoliment d’actituds personals de motivació i esforç que ajudin a superar obstacles i a actuar 

de manera positiva.  

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Estratègies per al diàleg: l’argumentació, la contra- argumentació i les proves.  

- Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el debat. 

- Trobar una relació harmònica amb els companys/es.  

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Mecanismes de participació democràtica. 

* Diada de la Pau, Diada de la Dona, Setmana del càncer infantil, Treball del bullying + 

sociograma, treball de càrrecs, gestió de l’aula, taules,... 

 

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

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Aprendre a ser i a pensar. 

- Aprendre a actuar de forma autònoma i coherent. 

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

motivació. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Aprendre a conviure 
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- Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions. 

 

 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Aprendre a ser ciutadans en un món global 

- Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 

 

LLENGUA ANGLESA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
-Coneixement i ús del vocabulari del tema: 
-Coneixement i ús de vocabulari d’altres àrees de coneixement (english-cat): 

-Operacions matemàtiques (addition, subtraction...) 
-Numeració fins al 1.000 
-Monedes del món i conversió de moneda 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectures de textos variats sobre el tema 
- Lectura de notícies actuals del web: newsinlevels.com 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
Vocabulari (oral i escrit) 

-Preposicions de lloc (between, opposite...) 
-Direccions (go straight on, turn right...) 
-Llocs Turístics de Londres 
-Transports 

 
Tipologies texuals 

- Text descriptiu de la ciutat 
- Text instructiu per donar direccions. 
- Carta sobre on visc (projecte etwinning) 
- Preguntes i respostes tipus test sobre el nostre país (projecte etwinning) 

 
Coneixement i funcionament de la llengua (oral i escrita) 

- Producció de frases en futur ( will / be going to ) 
- Ordre dels elements de la frase 
- Frases afirmatives, negatives i interrogatives 
- Ús de connectors 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Lectura de textos variats 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Reconèixer informació explícita en un text oral procedent de formats digitals. 
- Emprar la llengua anglesa en les interaccions orals més habituals a l’aula. 
- Fer explicacions orals relacionades amb altres àrees de coneixement. 
- Emprar la llengua estrangera tenint en compte les estructures treballades 
- Demanar aclariments davant dels dubtes 
 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
- Captar el sentit global d’un text narratiu o informatiu 
- Comprendre informació específica que apareix de forma explícita a un text narratiu o 

informatiu. 

- DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Elaborar textos escrits senzills segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de 
text i la finalitat comunicativa. 

- Mostrar cura i interès per les produccions escrites. 
- Aplicar adequadament el lèxic, morfosintaxi i ortografia treballats en la producció de textos 

escrits. 
- Aplicar els continguts gramaticals treballats. 
- Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de produir textos escrits. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
-Fer servir un to de veu, pronunciació i entonació adequats en la lectura de textos literaris. 
 
 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 
- Possibilitats sonores de la interacció de diferents mitjans i llenguatges artístics i de les 

famílies i les agrupacions instrumentals en relació amb el projecte. 
- Possibilitats corporals comunicatives. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
- Interpretació col·lectiva de les cançons de la cantanta del projecte Cantania: 

coordinació amb els acompanyants en el cant i atenció al director. 
- Afinació, dicció, tècnica vocal, instrumental i corporal. 
- Sincronitzacions de música i moviment. 
- Elaboració de produccions a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les 

experiències, la realitat, les idees i les emocions en relació amb el projecte. 
- Terminologia pròpia del llenguatge musical: grafia musical convencional en la lectura, 

de partitures del repertori de Cantània. 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
- Possibilitats de comunicació dels sons, de les músiques, dels instruments i dels 

recursos digitals. 
- Interpretació, improvisació i creació de cançons. 
- Creació de missatges sonors en relació al projecte. 

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

 DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 
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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. 

- Assumir responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
- Crear cançons senzilles. 

- Participar en la creació de cançons senzilles. 

EDUCACIÓ FÍSICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

- Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment. 

- Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment. 

- Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor. 

- Execució de moviments amb certa dificultat amb els segments corporals no dominants. 

- Adquisició del desenvolupament de l’equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Adquisició dels hàbits d’ autonomia en la higiene personal. 

- Identificació de les pràctiques poc saludables. 

- Prevenció de lesions en l’activitat física tot valorant la importància de l’escalfament, la 

dosificació de l’esforç i la recuperació. 

- Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut en el present i el futur.. 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

- Utilització de materials i espais, respectant les normes. 

- Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions motrius complexes. 

- Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.  
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

- Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d’una activitat utilitzant 

les nocions topològiques. 

- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma coordinada adaptant-se 

a diferents entorns i situacions de joc. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Portar roba adequada i estris higiènics per fer ed. física 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

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

mostrant capacitat de modificar-les i crear-ne de noves. 

- Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en els jocs col·lectius i les 

pràctiques d’activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 

- Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la pràctica de l’activitat física. 

- Descobrir i executar correctament les estratègies bàsiques de cooperació oposició 

- Assolir els objectius proposats, pel que fa a les activitats esportives 

 

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

- Justificació oral i escrita. 

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

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Trobar regularitats en sèries geomètriques i numèriques 

- Lectura, interpretació i creació de gràfics de temperatures i precipitacions: Climograma i gràfic  

de temperatures. 

 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Operacions: Operacions amb decimals: Euros i divisions de 2 xifres (una xifra) 

- Estratègies de càlcul. 

- Col·locació de nombres decimals en la recta numèrica.  

- Treball de decimals: problemes amb decimals, representacions amb decimals,... 

- Relació entre fraccions i decimals 

- Treball de perímetres i àrres: Mesura 

- Seleccionar la mesura adequada a cada situació de l’entorn quotidià.  

- Càlcul mental (Quinzet) 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Geometria: Desplegaments de cossos geomètrics 

- Mesures de longitud i superfície: m i m2 

 

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

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Reconèixer i comprendre les situacions- problema.  

- Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 

- Estimar una resposta raonable.  

- Expressar verbalment i per escrit 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 

- Utilitzar i interpretar els nombres naturals, fraccionaris i decimals en contextos de la vida 

quotidiana. 

- Utilitzar el significat de les operacions amb nombres naturals, fraccionaris i decimals de forma 

apropiada a cada context.  

- Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte: realitzar les operacions bàsiques mentalment, 

mitjançant els algorismes de càlcul escrit. 

- Usar la calculadora.  
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- Seleccionar la mesura adequada a cada situació de l’entorn quotidià.  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

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

- Seleccionar de forma adequada a cada situació la mesura adient.  

 

 

 

 

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Fer un anàlisi, descripció i identificació dels processos de canvi i transformació socials, 

culturals i econòmics del nostre entorn.  

- Ús d’Internet en la cerca d’informació. 

- Tractament de la informació que es busca. 

- Emmagatzematge d’informació, textos i/o imatges. 

- Utilització de dispositius digitals i/o Drive/Classroom del correu electrònic. 

- Sostenibilitat: Escola verda, compostatge, aprofitament del paper, reciclatge,… 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 

- L’eix Cronològic: l’edat mitjana 

- Treball sobre documents audiovisuals relacionats amb la història 

- Anàlisi i evolució d’elements patrimonials: Art gòtic i romànic 

- Estructura de la Terra (Projecte interdisciplinari) 

- Estructura i formació de volcans 

- Agents geològics externs i interns 

- Mapes i plànols: Escala gràfica i llegenda 

- Línies imaginàries de la Terra 

 

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

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals i 

econòmics en l’entorn.  

- Utilitzar Internet en la cerca d’informació i tractament de la informació que es busca. 

- Emmagatzemar informació, textos i/o imatges. 

- Utilitzar els dispositius digitals i/o Drive/classroom del correu electrònic 

- Valorar la sostenibilitat com una millora en la gestió del planeta. 

DIMENSIÓ MON ACTUAL 

- Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i arqueològiques 

per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els 

fets en la línia del temps.  
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- Analitzar i identificar processos de canvi en el Medi que ens evolta. 

 

MEDI NATURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Ús d’Internet en la cerca d’informació i tractament de la informació que es busca. 

- Emmagatzematge d’informació, textos i/o imatges. 

- Utilització dels dispositius digitals i/o Drive/classroom del correu electrònic 

- Realització d’experiments sobre fenòmens físics i químics de la matèria: Volcans 

- Realització de maquetes: Projecte futur i construcció del volcà.  

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

- Animals i plantes: Treball de cerca d’informació. 

- Treball sobre documents a través del classroom. 

- Relació estructura dels éssers vius amb les funcions que realitza. 

 

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

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

- Utilitzar Internet en la cerca d’informació i tractament de la informació que es busca. 

- Emmagatzemar informació, textos i/o imatges. 

- Utilitzar els dispositius digitals i/o Drive/classroom del correu electrònic 

- Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics d ela 

matèria: Volcans 

- Plantejar hispòtesis i seleccionar el material necessari per fer l’experiment o construïr les 

maquetes.  

DIMENSIÓ MON ACTUAL 

- Reconèixer la presència d’éssers vius en el medi. 

- Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral a partir de situacions 

dramatitzades seguint la proposta del projecte ENROLA’T. 

- English-cat 

- Llengua espontània. 

- Interpretació de textos i informacions orals i audiovisuals. 

- Dictats 

- Detecció de vocabulari desconegut 

- Comprensió de les tasques a fer. 

- Lectura matinal. 
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DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Lectura guiada “Les sargantanes negres” 

- Identificació de superestructures en les diverses tipologies textuals, Text crític d’opinió, la 

notícia, plànols, Poesia i argumentatiu) 

- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 

- Lectura silenciosa 

- Textos relacionats amb les àrees. 

- Buscar informació en revistes. 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Textos: segons projecte 

- Lèxic nou i/o específic 

- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- Accentuació: Tòniques i àtones 

- Separació de síl·labes 

 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Gust per la lectura: Biblioteca d’aula, llibre de calaix,... 

- Lectura matinal 

- Lectura guiada 

- Creació de textos narratius 

DIMENSIÓ PLURILUNGÜE I INTERCULTURAL 

- Explicació de la fotosíntesis en les dues llengües: català i anglès 

 

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

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

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

les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. 

- Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit mostrant comprensió. 

- Aplicar tot tipus d'estratègies (frases fetes, refranys, cercar al diccionari,...)  per comprendre el 

sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents 

formats. 

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

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de 

text, a les intencions i al registre. 

- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats ben construïts, amb riquesa de 

llenguatge, partint del procés de pensar escriure o elaborar i revisar 
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- Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants. 

- Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Conèixer el funcionament de la biblioteca, per localitzar llibres de coneixements i lectures 

literàries.  

- Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat i saber aplicar-los als textos.  

- Mostrar comprensió dels llibres de literatura llegits: saber explicar la trama, protagonistes,....  

DIMENSIÓ PLURILUNGÜE I INTERCULTURAL 

- Contrastar semblances i diferències entre la pròpia llengua i la llengua 

estrangera. 

 

LLENGUA CASTELLANA 
 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral a partir de situacions 

diverses.  

- Interpretació de textos i informacions orals i audiovisuals. 

- Detecció de vocabulari desconegut 

- Comprensió de les tasques a fer. 

- Dialogar amb cortesia 

- Escolta activa: Projecte Terra 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprensions lectores: Argumentatiu, expositiu i poesia 

- Lectura guiada “Charlie y la fábrica de chocolate” 

- Ús del diccionari. 

- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 

- Lectura silenciosa 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Textos: Segons projecte 

- Lèxic nou i/o específic 

- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

- El verb 

- Sujeto y predicado 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Gust per la lectura: Biblioteca d’aula, llibre de calaix,... 

- Lectura guiada 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades a l’edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees 

principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no explícits. 

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

d’interacció oral. 

- Fluïdesa de com parlen i llegeixen. 

 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprendre autònomament textos escrits i audiovisuals. 

- Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de 

text, a les intencions i al registre. 

- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats ben construïts, amb riquesa de 

llenguatge, partint del procés de pensar escriure o elaborar i revisar 

- Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants. 

- Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a l’edat. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis. 

- Assoliment d’actituds personals de motivació i esforç que ajudin a superar obstacles i a actuar 

de manera positiva.  

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Estratègies per al diàleg: l’argumentació, la contra- argumentació i les proves.  

- Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el debat. 

- Trobar una relació harmònica amb els companys/es.  

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Mecanismes de participació democràtica. 

*Treball de mediació,Sociograma, Assamblea, Treball de valors (vídeos) treball de càrrecs, 

gestió de l’aula, taules,... 

 

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

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Aprendre a ser i a pensar. 

- Aprendre a actuar de forma autònoma i coherent. 
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- Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i 

motivació. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Aprendre a conviure 

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

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Aprendre a ser ciutadans en un món global 

- Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 

 

LLENGUA ANGLESA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- El procés de fotosíntesi de les plantes 

- Pronunciació de paraules que comparteixen un mateix patró fonètic.  

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

- Lectures de textos variats sobre el tema 

- Lectura de notícies actuals del web: newsinlevels.com 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

Vocabulari i gramàtica (oral i escrit) 

- Accidents geogràfics  

- Adjectius 

- Comparatius i Superlatius. Formació de frases. 

- 3a. persona present 

- Coneixement dels accidents geogràfics més importants arreu del món 

Tipologies textuals 

- Elaboració d’un Quiz. Preguntes i respostes amb tres possibles respostes sobre accidents 

geogràfics per a elaborar un Kahoot. 

- La postal i l’adreça postal 

- El fulletó turístic (llocs per visitar a Barcelona dins el projecte e-twinning) 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Lectura de textos variats 

- Lectura de notícies al web 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE 

- Lectura de fulletons turístics sobre els països participants al projecte etwinning 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

- Reconèixer informació explícita en un text oral procedent de formats digitals. 

- Emprar la llengua anglesa en les interaccions orals més habituals a l’aula. 

- Fer exposicions orals relacionades amb altres àrees de coneixement. 

- Emprar la llengua estrangera tenint en compte les estructures treballades 
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- Demanar aclariments davant dels dubtes 

-Mostrar confiança i/o seguretat en un/a mateix/a en la realització d’exposicions orals 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

- Captar el sentit global d’un text narratiu o informatiu 

- Comprendre informació específica que apareix de forma explícita a un text narratiu o 

informatiu. 

- Deduir i interpretar informació d’un text escrit a partir del context i dels coneixements previs. 

 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Elaborar textos escrits senzills segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de 

text i la finalitat comunicativa. 

- Mostrar cura i interès per les produccions escrites. 

- Aplicar adequadament el lèxic, morfosintaxi i ortografia treballats en la producció de textos 

escrits. 

- Aplicar els continguts gramaticals treballats. 

- Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de produir textos escrits. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

-Fer servir un to de veu, pronunciació i entonació adequats en la lectura de textos literaris. 

-Reproduir oralment un diàleg atenent a una bona pronunciació i expressió corporal. 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 
- Possibilitats corporals comunicatives. 
- Valoració del respecte i la responsabilitat en la pràctica artística. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
- Interpretació col·lectiva de les cançons de la cantanta del projecte Cantania: 

coordinació amb els acompanyants en el cant i atenció al director. 
- Afinació, dicció, tècnica vocal, instrumental i corporal. 
- Sincronitzacions de música i moviment. 
- Terminologia pròpia del llenguatge musical: grafia musical convencional en la lectura, 

de partitures del repertori de Cantània. 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
- Possibilitats de comunicació dels sons, de les músiques i dels instruments. 
- 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 
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- Participar en les 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. 
- Assumir responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

 
EDUCACIÓ FÍSICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

- Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment. 

- Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment. 

- Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor. 

- Execució de moviments amb certa dificultat amb els segments corporals no dominants. 

- Adquisició del desenvolupament de l’equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Adquisició dels hàbits d’ autonomia en la higiene personal. 

- Identificació de les pràctiques poc saludables. 

- Prevenció de lesions en l’activitat física tot valorant la importància de l’escalfament, la 

dosificació de l’esforç i la recuperació. 

- Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut en el present i el futur.. 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

- Utilització de materials i espais, respectant les normes. 

- Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions motrius complexes. 

- Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.  

 

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

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

- Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d’una activitat utilitzant 

les nocions topològiques. 

- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma coordinada adaptant-se 

a diferents entorns i situacions de joc. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

- Portar roba adequada i estris higiènics per fer ed. física 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

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

mostrant capacitat de modificar-les i crear-ne de noves. 
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- Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en els jocs col·lectius i les 

pràctiques d’activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 

- Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la pràctica de l’activitat física. 

- Descobrir i executar correctament les estratègies bàsiques de cooperació oposició 

- Assolir els objectius proposats, pel que fa a les activitats esportives. 

 

 

 

 

ÀMBIT DIGITAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 
- Dispositius d’emagatzematge: pen i drive 

- Funcions bàsiques del document de text: nom del document, menús d’accions i format (èmfasi 

en hipertext, taules, inserció d’imatges i corrector, visualització, gestió de l’historial i comentaris 

i aspectes formals. 

- Funcions bàsiques de les presentacions digitals: temes, dissenys, fons, transicions, inserció 

d’imatges, inserció de so,  quadres de text i aspectes formals. 

- Funcions bàsiques del full de càlcul: barra d’eines (columnes, files i cel·les) i etiquetes. 

- Descoberta de la mecanografia. 

- Aspectes legals de programes i aplicacions. 

 
DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’ENTORN DE 
TREBALL I APRENENTATGE 
- Navegadors i motors de cerca. 

- Planificació de la cerca: paraules clau. 

- Fonts d’informació digital: diccionaris, traductors, etc. 

- Cerca i selecció d’informació a partir de dues pàgines webs donades. 

- Contrast de la informació trobada 

- Valoració de la informació: adequació de les necessitats. 

- Reelaboració de la informació i construcció de nou coneixement 

- Tractament de la informació: organització, recopilació, síntesi i esquematització. 

- Entorn personal d’aprenentatge (EPA): organització en carpetes, subcarpetes i etiquetes. 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 
- Comunicacions asíncrones: bidireccionals i multidireccionals 

- Correu electrònic: aspectes formals. 

- Comunicació pública i privada. 

DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 
- Ergonomia: higiene postural davant l’ordinador. 

- Temps continuat davant les pantalles. 

- Assetjament digital, identitat digital i conductes addictives. 
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- Entorns virtuals segurs 

- Fonts d’informació. Credibilitat. 

- Manteniment legal i segur d’equips i documentació. 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 
- Aplicar les funcions bàsiques del document de text i incorporar elements multimèdia i 

enllaços. 

- Aplicar les funcions bàsiques a les presentacions i incorporar elements multimèdia i enllaços. 

- Aplicar les funcions bàsiques del full de càlcul, en relació a files, columnes i creació de gràfics. 

 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’ENTORN DE 

TREBALL I APRENENTATGE 
- Cercar, seleccionar i contrastar informació digital de dues fonts diferents. 

- Construir un nou coneixement reelaborant la informació anteriorment cercada. 

- Organitzar l’entorn virtual amb carpetes, subcarpetes i etiquetes. 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 
- Realitzar comunicacions bidireccionals amb aspectes formals. 

DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 
- Assolir una correcta postura corporal. 

- Ser responsable de la seva pròpia identitat digital. 

- Fer servir l’entorn virtual de manera adequada entenent els seus propis perills. 

- Ser responsable a l’hora de preservar la seva pròpia identitat digital. 

 

ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE A L’APRENENTATGE 

- Aplicació dels coneixements adquirits a oves 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 

- Presnetació de dossiers de treball segons s’indiqui.  
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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 

- 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.  

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 

- Preparar, per iniciativa pròpia, tasques per explicar als companys/es.  

- Cercar nous temes d’aprenentatge.  

 

ÀMBIT AUTONOMIA, INICITIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ AUTOCONCEPTE 

- Expressió d’opinions  

- Desenvolupament d’hàbits i càrrecs 

- Desenvolupament d’hàbits d’organitzavció personal 

-Té consciència dels seus puts 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. 
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- 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 

- Expressar opinions  

- Desenvolupar hàbits i càrrecs 

- Desenvolupar hàbits d’organització 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 decisions 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.  

 

 

 


