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6è de Primària 

           1R TRIMESTRE 

MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Identificació de dades rellevants i irrellevants i la incògnita del problema 

- Identificació de dades implícites i explícites 
- Organització de les dades en esquemes 

- Justificacions orals i escrites dels problemes 
- Coherència del resultat amb la incògnita. 

- Paraules clau/ Dibuix. 

- Justificació oral i escrita. 

 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Propietats de les operacions 

- Sèries numèriques i geomètriques 
- Lectura, interpretació i creació de gràfics 

- Numeració fins el bilió 

- Trobar regularitats 

- Gràfics de temperatura. 
- La recta numèrica 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Operacions: divisions de més d'una xifra, multiplicacions, sumes i restes, operacions amb 
zeros (x10, x100, x1000, :10, :100, :1000) 

- Operacions combinades 

- Ús del parèntesis 

- Nombres primers i compostos 

- Múltiples i divisors, criteris de divisibilitat 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
-Reconèixer i comprendre les situacions-problema.  
 
-Cercar i utilitzar taules i gràfics (taules de doble entrada, fletxes, diagrames d’arbre...), xifres i 
signes adients per representar tot tipus de situacions-problema.  
 
-Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 
 
-Estimar una resposta raonable. 
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-Desenvolupar estratègies de resolució (analogia, particularització, identificació 
d’operacions,...).  
 
-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 
-Comunicar oralment i per escrit, de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos 
matemàtics realitzats 

 

DIMENSIÓ DE RAONAMENT I PROVA 
-Cercar patrons de sèries numèriques i geomètriques. 
 
-Comprovar les propietats de les operacions. 
 
-Llegir nombres fins el bilió 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

-Llegir i escriure nombres fins els bilions. 

-Comparar i ordenar nombres fins els bilions. 
- Interpretar i  realitzar, amb els instruments de  dibuix i  els  recursos digitals adients, 

representacions espacials (itineraris, plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents 

concrets i generals, de l’entorn quotidià i d’altres àrees. 

 

MEDI SOCIAL I NATURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

-Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i successió 
d’esdeveniments històrics. 
 

- Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 

- Trets bàsics de l’estructura social, política i econòmica de l’Edat Moderna a la Península 
Ibèrica. L’època dels descobriments. Catalunya dins la monarquia hispànica. 

 

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 
- Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes, maquetes i aparells senzills, 
seleccionant els materials pertinents, demostrant responsabilitat en les tasques individuals i 
actitud cooperativa per al treball en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la dels altres 

- Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la 
matèria: plantejar-se hipòtesis, seleccionar el material necessari, registrar els resultats i 
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comunicar les conclusions, amb diferents llenguatges per mitjans convencionals i amb l’ús de 
les TAC 

- Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar informacions 
sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les accions humanes. 

- Tema: Matèria i energia- Tipus energies, beneficis,... 
 

 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 

- 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. 

- Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un 
món més just i equitatiu. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

- Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i dels principals factors de canvi 
produïts per processos naturals i per  l’activitat humana al llarg del temps.  

- 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 línies de temps. 

 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

-Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així com 
algunes conseqüències  dels usos inadequats. 
 
-Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la 
matèria. 
 
-Conèixer les maneres diferents de prevenir i reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el 
medi. 
 
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. 
 
Identificar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 
 
Descriure processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 
 
Analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 
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DIMENSIÓ CIUTADANIA 

-Conèixer els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, 
aplicats als òrgans de govern de diferents institucions.  

-Analitzar els mecanismes de funcionament i de participació de  les societats democràtiques. 
 
 
LLENGUA CATALANA 

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 
- Interpretació de textos i informacions orals 
- Dictats de diverses menes: preparats i per omplir buits 
- Detecció de vocabulari desconegut 
- Comprensió d’audiovisuals 
- Lectura matinal: “La granja dels animals” 
 
DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura guiada “Matilda” de Roald Dalh 
- Identificació de superestructures en les diverses tipologies textuals. 
- Ús del diccionari 
- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 
- Lectura silenciosa 
- Comprensions lectores 
 
DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Estructurar paràgrafs, ús de connectors,... 
- Lèxic nou i/o específic 
- Ús en els textos dels signes de puntuació 
- Textos escrits de diferents tipologies 
- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 
- Ús de les TIC en l’escriptura de textos, en diferents situacions de la vida quotidiana 
- Estratègies per a la producció de textos escrits:  
   *planificar (intencions, destinatari, contingut possible),  
   *escriure (organització de la informació en paràgrafs, ús de connectors, relectura continua 
dels fragments escrits...) i  
   *revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una lectura global per comprovar-
ne la coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi 
fragments) 
- Adequació del registre (formal o informal) a la situació comunicativa. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
- Els sons de la S sonora i la S sorda. 
- Ortografia 
- Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos punts, 
coma, cometes, interrogant, admiració, guió i parèntesis. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Foment de l’hàbit lector a partir de diferents tipus de text: literaris, notícies i científics. 
- Audició, lectura, memorització i recitació de tot tipus de textos  literaris (narracions, poemes, 
cançons, llegendes…) 
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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. 
 
-Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, 
entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació 
comunicativa. Utilització de material gràfic. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
-Respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit (contes, poemes, articles, 
fullets informatius, entre d’altres) mostrant comprensió. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
-Saber escriure textos de tipologies diverses 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. 
-Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la 
coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 
 
-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- incloses les virtual- , per localitzar llibres de 
coneixements i lectures literàries 
- Mostrar comprensió dels llibres llegits. 
- Conèixer els mecanismes de la llengua. 

 

LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ 
- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral.  
- Interpretació de textos i informacions orals 
- Detecció de vocabulari desconegut 
- Lectura matinal “Manolito Gafotas” 

 

DIMENSIÓ DE COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura guiada “Oliver Twist” de Charles Dickens 
- Comprensions lectores 
- Identificació de superestructures en les diverses tipologies textuals (El text expositiu) 
- Lectura en veu alta (vocalització, pronúncia, entonació, respiració) 
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- Lectura silenciosa 
 
DIMENSIÓ D’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Estructurar paràgrafs, ús de connectors 
- Lèxic nou i/o específic 
- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 
- ús de les TIC en l’escriptura de textos 
- Reorganització del text 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
- Desenvolupament de tipologies textuals treballades 
- Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos punts, 
coma, cometes, interrogant, admiració, guió i parèntesis 
- Categorització 
- Sentit literal i figurat 
- Ortografia 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Foment de l’ús de la biblioteca escolar i la biblioteca municipal 
- Ús del bloc de la biblioteca escolar i municipal 
- Foment de l’hàbit lector a partir de diferents tipus de text 

 

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

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
-Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les normes 
d’interacció oral. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
-Respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit (contes, poemes, articles, 
fullets informatius, entre d’altres) mostrant comprensió. 

 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
-Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats, amb coherència, cohesió i correcció 
 lingüística i amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i 
revisar. 
 
-Conèixer i aplicar l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: descripcions, exposicions, 
instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. 
 
-Utilitzar els connectors per precisar el significat dels textos. 
 
-Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Conèixer el funcionament de la biblioteca- incloses les virtual- , per localitzar llibres de 
coneixements i lectures literàries 
- Mostrar comprensió dels llibres llegits. 
- Conèixer els mecanismes de la llengua. 
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: TALLERS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

Taller: Pintura  

-Treball de l’obra del dibuixant Tim Burton (personatges, paisatges...). Característiques 
principals. 

-Treball de les característiques del tenebrisme: El clarobscur 

-Treball amb tempera 

 

Taller: Modelatge 

-Contextualització històrica de l’autor Velázquez. 

-Anàlisi del quadre, espais, plànols on se situen els personatges i els elements arquitectònics. 

-Construcció d’una maqueta amb plastilina 

 

Taller: Audiovisual 

-Ús de dispositius digitals per enregistrar imatges, vídeos i/o so. 

-Creació d’una carpeta digital  

-Aprendre a desar informació, documents, vídeos, imatges, música... 

-Ús d’eines bàsiques del programa Openshot per editar vídeos. 

-Creació d’un projecte digital en petit grup i edició del mateix. 

 

Altres treballs plàstics: 

- Decoracions Nadal + Detall per a casa 

- Punt de llibre, nom de la classe 

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

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

-Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística alguns trets socials, 
culturals, religiosos, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de gènere. 

 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

-Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments 
de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 
-Identificació de les emocions i els sentiments propis. 

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
-Estratègies per al diàleg: l’argumentació, la contraargumentació i les proves.  
-Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el debat. 
 

DIMENSIÓ SOCIAL 
-Mecanismes de participació democràtica. 

 

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. 

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

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

 

DIMENSIÓ SOCIAL 
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-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 
- Exposició oral d’una recepta 
- Descripció oral d’un mateix 
- Comprensió oral de missatges en diferents suports (àudio, vídeo, mestra...) 
- Aplicació dels 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) 
- Lectura silenciosa (comprensió) 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
Coneixement i funcionament de la llengua (oral i escrita) 
- Adverbis de freqüència (never, usually, sometimes, always) 
- Construcció de frases bàsiques amb els verbs:’ to be’, ‘to have’, ‘to like’ , ‘to play’ i’ to live’. 
- 3a. persona en singular, afegint –s al final del verb 
- Expressar voluntat ( I want to...) 
- Ús de a/an abans de vocabulari en singular 
- Preguntar/ respondre sobre la procedència/ nacionalitat 
- Preguntes i respostes sobre informació personal 
 
Tipologia textual 
- La carta (presentación personal)  
- La descripció d’una tercera persona 
- Text instructiu en el pla d’emergència i la recepta 
 
Vocabulari (oral i escrit) 
-  Adjectius de personalitat 
-  Oficis (cook, nurse, plumber, mechanic, waiter, secretary, scientist...) 
-  Hobbies 
-  Ingredients recepta de tardor (flour, butter, eggs, yoghourt, sugar…) 
-  Connectors ( first, then, next and finally) 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Lectura guiada del llibre “Around the world in eighty days” 
- Memorització i reproducció d’una nadala bilingüe 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Reconèixer i comprendre informació explícita d’un vídeo o audició. 
- Comprendre missatges orals d’ús habitual a l’aula. 
- Emprar la llengua anglesa en les interaccions orals més habituals a l’aula. 
- Expressar en llengua anglesa fets quotidians relacionats amb ell o l’escola. 
- Aplicar els patrons de pronúncia treballats a les produccions orals pròpies. 
- Fer petites exposicions orals relacionades amb d’altres àrees de coneixement. 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
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- 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 
- Escriure frases ben estructurades i amb un vocabulari apropiat. 
- Mostrar coneixement de l’ortografia referent al vocabulari del tema o prèviament treballat. 
- 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. 
- Reflexionar sobre la pròpia auto-avaluació. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Reproduir oralment cançons o textos literaris atenent a una bona pronunciació. 
- Memoritzar oralment textos literaris 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

 

-  FLAUTA DE BEC: 
-Aprenentatge de la tècnica de l'instrument (digitació, buf, ritme, melodia...) 

-Lectura i interpretació de partitures de peces musicals. 

-Avançar en el repertori del cançoner “Karate Recorder” 

-Treballar els criteris per auto-avaluar-se en la tècnica de l'instrument. 

-Senyals de Soundpainting (situació d'orquestra) 

-Creació de cançó relacionada amb el projecte del curs. 

-Iniciació en els instruments de placa. 
  
SITUACIÓ EN GRUP: 
-Aprenentatge i pràctica de la situació grupal en la música com a nivell de comportament, 
escolta, respecte pels diferents elements i activitats musicals proposades. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
 

- Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la flauta de bec. 
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- Interpretar amb bona tècnica les cançons. 

- Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments 
de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. 

- Assumir responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 

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 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 

- Desenvolupar conductes actives per estimular la condició física i el benestar, ajustant la 
pròpia actuació  a les pròpies possibilitats i limitacions corporals. 
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- Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la pràctica d’exercici físic  correcta 
i habitual i la millora de la salut. 

 

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 i irrellevants. Trobar la incògnita.  
- Identificació de dades implícites i explícites 

- Organització de les dades en esquemes 

- Justificacions orals i escrites dels problemes. 
- Coherència del resultat amb la incògnita. 

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

- Justificació oral i escrita. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 

- Fraccions 

- Recta numèrica: relació fracció, percentatge i nombre decimal. 
- Operacions nombres decimals. 

- Càlcul del percentatge. 

- Potenciació. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
-Reconèixer i comprendre les situacions - problema.  
-Cercar i utilitzar taules i gràfics (taules de doble entrada, fletxes, diagrames d’arbre...), xifres i 
signes adients per representar tot tipus de situacions - problema.  
-Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 
-Estimar una resposta raonable. 
-Desenvolupar estratègies de resolució (analogia, particularització, identificació 
d’operacions,...).  
-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 
-Formular problemes a partir de situacions conegudes.  
-Comunicar oralment i per escrit, de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos 
matemàtics realitzats (càlculs, mesures, construccions geomètriques, resolució de problemes) 
 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 
-Interpretar  el  sistema  de  numeració  decimal.   

-Interpretar  i  utilitzar  els nombres naturals, fraccionaris, decimals (fins  els  centèsims) i 
nombres negatius d’acord amb contextos de la vida quotidiana.  

-Reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris. 
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-Reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges 

-Utilitzar  el   significat  de   les   operacions  amb   els   nombres  naturals, fraccionaris i 
decimals de forma apropiada a cada context. 

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

-Usar la calculadora i altres dispositius digitals per  calcular.  

-Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics. 

 

MEDI SOCIAL I NATURAL 
 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

-Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i successió 

d’esdeveniments històrics. 
-Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present 
i la construcció del futur. 

-Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 

-Trets bàsics de l’estructura social, política i econòmica de l’Edat Moderna a la Península 
Ibèrica. L’època dels descobriments. Catalunya dins la monarquia hispànica. 

 
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 

-Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes, maquetes i aparells senzills, 
seleccionant els materials pertinents, demostrant responsabilitat en les tasques individuals i 
actitud cooperativa per al treball en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la dels altres 

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

-Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar informacions 
sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les accions humanes. 
 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 

-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. 

-Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un 
món més just i equitatiu. 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

-Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i dels principals factors de canvi 
produïts per processos naturals i per  l’activitat humana al llarg del temps.  

-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 línies de temps. 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

-Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així com 
algunes conseqüències  dels usos inadequats. 
-Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la 
matèria. 
-Conèixer les maneres diferents de prevenir i reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el 
medi. 
 
 
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. 
 
Identificar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 
 
Descriure processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 
 
Analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització.. 
 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 

-Conèixer els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, 
aplicats als òrgans de govern de diferents institucions.  

-Analitzar els mecanismes de funcionament i de participació de  les societats democràtiques. 

LLENGUA CATALANA 

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 
- Interpretació de textos i informacions orals 
- Dictats de diverses menes: preparats i per omplir buits 
- Detecció de vocabulari desconegut 
- Comprensió d’audiovisuals 
- Lectura matinal: “La  granja dels animals” 
 
DIMENSIÓ DE COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura guiada “Matilda” de Roald Dalh 
- Comprensions lectores de diverses tipologies textuals 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
  

 
 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Estructurar paràgrafs, ús de connectors,... 
- Lèxic nou i/o específic 
- Ús en els textos dels signes de puntuació 
- Tipologies textuals 
- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 
- Ús de les TIC en l’escriptura de textos, en diferents situacions de la vida quotidiana 
- Estratègies per a la producció de textos escrits:  
   *planificar (intencions, destinatari, contingut possible),  
   *escriure (organització de la informació en paràgrafs, ús de connectors, relectura continua 
dels fragments escrits...) i  
   *revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una lectura global per comprovar-
ne la coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi 
fragments) 
- Adequació del registre (formal o informal) a la situació comunicativa. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
- Desenvolupament de tipologies textuals treballades 
- Ortografia 
- Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos punts, 
coma, cometes, interrogant, admiració, guió i parèntesis. 
 
 
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. 
 
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 
- 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. 
- Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees principals que s’hi han 
exposat 
- Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, 
entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació 
comunicativa. Utilització de material gràfic. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

-Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de 
textos escrits de tipologia diversa.  

-Respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit. 

-Llegir de manera autònoma i comprensiva. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
- 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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- Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la 
coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 
- 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. 
- Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i 
planificació del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 

 
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. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

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

LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE LA COMUNICACIÓ ORAL 
- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral.  
- Interpretació de textos i informacions orals 
- Interacció en diàlegs o debats, de manera coherent i estructurada, aportant i defensant idees 
pròpies i justificant-les amb arguments i contra arguments raonats. 
- Detecció de vocabulari desconegut 
- Lectura matinal “Manolito Gafotas” 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura guiada “Oliver Twist” de Charles Dickens 
- Comprensions lectores de diverses tipologies 
 
DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Estructurar paràgrafs, ús de connectors 
- Lèxic nou i/o específic 
- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 
- ús de les TIC en l’escriptura de textos 
- Reorganització del text 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
- Desenvolupament de tipologies textuals treballades 
- Ortografia 
- Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos punts, 
coma, cometes, interrogant, admiració, guió i parèntesis. 
 
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. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
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- 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 COMPRENSIÓ 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. 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

-Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de 
textos escrits de tipologia diversa.  

-Respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit. 

-Llegir de manera autònoma i comprensiva. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats, (contes, poemes, còmics, diaris 
personals, notícies…) amb coherència, cohesió i correcció  lingüística i amb riquesa de 
llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revisar. 
- Conèixer i aplicar l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: descripcions, exposicions, 
instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. 
- Utilitzar els connectors per precisar el significat dels textos. 
- Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 

 
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. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

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

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: TALLERS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

Taller: Pintura  

-Treball de l’obra del dibuixant Tim Burton (personatges, paisatges...). Característiques 
principals. 

-Treball de les característiques del tenebrisme: El clarobscur 
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-Treball amb tempera 

 

 

Taller: Modelatge 

-Contextualització històrica de l’autor Velázquez. 

-Anàlisi del quadre, espais, plànols on se situen els personatges i els elements arquitectònics. 

-Construcció d’una maqueta amb plastilina 

Taller: Audiovisual 

-Ús de dispositius digitals per enregistrar imatges, vídeos i/o so. 

-Creació d’una carpeta digital  

-Aprendre a desar informació, documents, vídeos, imatges, música... 

-Ús d’eines bàsiques del programa Openshot per editar vídeos. 

-Creació d’un projecte digital en petit grup i edició del mateix. 

Altres treballs plàstics: 

- Disfressa de Carnaval 

- Treball plàstic Setmana cultural 

 

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

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

-Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística alguns trets socials, 
culturals, religiosos, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de gènere. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

-Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments 
de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 
-Autoconeixement i autoestima.  
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-Autoregulació de la conducta. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
-Responsabilitat i coresponsabilitat. 
-Estratègies de mediació i gestió positiva de conflictes.  

 

DIMENSIÓ SOCIAL 
-Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.  
-Cooperació, solidaritat i altruisme.  
-Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat. 

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

DIMENSIÓ PERSONAL 
-Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.  
-Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar 
personal.  

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
-Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i 
les cultures que les conformen.  
-Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds 
de convivència. 

DIMENSIÓ SOCIAL 
-Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions 
d’injustícia. 

LLENGUA ANGLESA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL  
- Comprensió d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula 
- Participació en situacions d'intercanvi social 
- Exposició oral del projecte de la classe 
- Comprensió de missatges orals provinents d'arxius d'àudio. 
- Coneixement i ús de vocabulari de l'àrea de matemàtiques: fraccions, decimals, percentatges i  
   operacions bàsiques  
 
 DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura de textos diversos per copsar el sentit general  i extreure'n informació específica  
   (notícies, llibres, articles...) 
 
 DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
-Producció de textos breus relacionats amb els temes que es treballen 
-Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites 
-Aplicació dels coneixements lèxics, morfosintàctics i ortogràfics en la producció de textos escrits. 
  

Vocabulari (oral i escrit) 
- Moments del passat (yesterday, last week...) 
- Aparells electrònics 
- Adreça postal (envelope, address, stamp) 
 
Tipologia textual 
- Text expositiu en temps passat sobre invents i inventors 
- La postal 
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- El sobre postal. Informació i ordre en què s'escriuen les adreces. 
 
Coneixement i funcionament de la llengua (oral i escrita) 
- Coneixement i ús dels verbs regulars i irregulars en passat 
- Ús del "There is/are", "How much/ many" 
- Frases afirmatives, negatives i interrogatives 
 
 
 

 DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Lectura guiada del llibre “The Rock Pool” 
- Recitació d'un poema de "Easter" 
  
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
-  Reconèixer informació explícita en un text oral procedent de diferents formats digitals. 
-  Emprar la llengua anglesa en les interaccions orals més habituals a l’aula. 
-  Fer petites exposicions orals o explicacions relacionades amb d’altres àrees de coneixement. 
-  Emprar la llengua estrangera tenint en compte les estructures treballades. 
-  Demanar aclariments davant dels dubtes 
-  Respectar les produccions dels altres 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
-  Captar el sentit global d’un text expositiu o narratiu 
-  Comprendre informació específica que apareix de forma explícita a un text 
-  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. 
- Deduir el vocabulari específic que completa un text. 
- 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. 
- Reflexionar sobre la pròpia auto-avaluació. 
-  
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
-  Reproduir oralment textos literaris atenent a una bona pronunciació, entonació i fluïdesa 

 
MÚSICA I DANSA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

-  FLAUTA DE BEC: 
Aprenentatge de la tècnica de l'instrument (digitació, buf, ritme, melodia...) 

Lectura i interpretació de partitures de peces musicals. 

Avançar en el erpertori del cançoner “Karate Recorder” 

 

- Treballars els criteris per auto-avaluar-se en la tècnica de l'instrument. 

- Senyals de Soundpainting (situació d'orquestra) 

- Creació de canço relacionada amb el projecte del curs. 

- Iniciació en els instruments de placa. 
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SITUACIÓ EN GRUP: 
Aprenentatge i pràctica de la situació grupal en la música com a nivell de comportament, 
escolta, respecte pels diferents elements i activitats musicals proposades. 

 

 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

- Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la flauta de bec. 

-Interpretar amb bona tècnica les cançons. 
- Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments 
de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. 

- Assumir responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 

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 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. 
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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 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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3R TRIMESTRE 

MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
- Identificació de dades rellevants i irrellevants. Cercar la incògnita del problema.  
- Identificació de dades implícites i explícites 
- Organització de les dades en esquemes 
- Justificacions orals i escrites dels problemes. 
- Estratègies de resolució: Esquemes, materials manipulatius, dibuix, paraula clau,... 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ  
- Identificar, reconèixer figures i cossos geomètrics.  
- Descriure amb precisió figures i cossos geomètrics. 
- Classificar figures i cossos geomètrics (cares, vèrtexs, costats...) 
 
RAONAMENT I PROVA 
- Selecció de les diferents unitats de mesura. 
- Realització de l’estimació prèvia. 
- Utilització d’equivalències de les unitats de mesura. 
- Selecció dels instruments de dibuix i recursos TAC  
- Interpretació del valor de la mitjana, mediana, moda i la freqüència relativa i absoluta.  

 
CONNEXIONS 
- Interpretació de nombres naturals, fraccionaris, decimals i nombres negatius. 
- Utilització del significat de les operacions amb nombres naturals, decimals, fraccionaris.... 
- Selecció i justificació del càlcul adient.  
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
-Reconèixer i comprendre les situacions - problema.  
-Cercar i utilitzar taules i gràfics (taules de doble entrada, fletxes, diagrames d’arbre...), xifres i 
signes adients per representar tot tipus de situacions - problema.  
-Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. 
-Estimar una resposta raonable. 
-Desenvolupar estratègies de resolució (analogia, particularització, identificació 
d’operacions,...).  
-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 
-Formular problemes a partir de situacions conegudes.  
-Comunicar oralment i per escrit, de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos 
matemàtics realitzats   (càlculs, mesures, construccions geomètriques, resolució de problemes) 
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

- Identificar i reconèixer figures i cossos geomètrics de l’entorn, utilitzant nocions com: 
perpendicular, paral·lel, simètric... 

- Descriure amb precisió 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, cars, arestes, diagonals..) i expressar els criteris i els resultats.  

 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

- Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, instrument i estratègia de mesura de 
les magnituds de longituds, massa, capacitat, temps i superfície i amplitud angular, en entorns 
quotidians i en altres àrees.  

- Realitzar l’estimació prèvia, la mesura, expressant el resultat amb precisió i comprovar-la. 

- Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud, en situacions on tingui sentit.  

 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 

-  Interpretar  i utilitzar els nombres naturals, fraccionaris, decimals i nombres negatius d’acord 
amb els contextos naturals.  

- Utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris, i decimals de 
forma apropiada a cada context. 

-  Usar la calculadora i altres dispositius digitals per calcular. 

-   Seleccionar i crear instruments de dibuix i els recursos TAC adients, els gràfics adequats 
(taules, diagrames de barres..) a cada situació sobre un conjunt de dades de fets coneguts de 
l’entorn i d’altres àrees.  

 

MEDI SOCIAL I NATURAL 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

- Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i successió 
d’esdeveniments històrics. 
- Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del 
present i la construcció del futur. 

- Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 
- Interpretació i situació de fets històrics en eixos cronològics.  
- Característiques i situació de les diferents etapes de la història (edat contemporània)  

- Formes d’organització socials i característiques de la societat actual. 
- Reproducció humana 

 

DIMENSIÓ DE SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 

- Malalties relacionades amb l’alimentació 
- Bons hàbits d’higiene i alimentació 

- Aparell circulatori, respiratori, digestiu, excretor 

 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
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-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 
- Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar informacions 
sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les accions humanes. 

 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 

- Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un 
món més just i equitatiu. 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

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

-Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i dels principals factors de canvi 
produïts per processos naturals i per  l’activitat humana al llarg del temps 

-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 línies de temps. 

 

DIMENSIÓ SALUT EQUILIBRI 

- Identificar els principals òrgans del cos humà i les funcions que realitzen tot relacionant 
l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut. 

- Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut. 
 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

-Identificar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 

-Identificar i valorar algunes de les causes de les desigualtats en el món actual. 

-Descriure processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 

-Analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en 
l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització. 

 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 

-Respectar els drets i deures fonamentals de les persones 

-Identificar les normes de convivència dels grups. 
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-Valorar 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. 

-Analitzar els mecanismes de funcionament i de participació de  les societats democràtiques. 

-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. 
 
 

LLENGUA CATALANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE LA COMUNICACIÓ ORAL 
- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral a partir de situacions 
dramatitzades seguint la proposta del projecte ENROLA’T. 
- Activitats variades a English-cat 
- Interpretació de textos i informacions orals 
- Dictats de diverses menes: preparats i per omplir buits 
- Detecció de vocabulari desconegut 
- Comprensió d’audiovisuals 
 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura guiada “Matilda” de Roald Dalh 
- Comprensions lectores de vàries tipologies. 
 
DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Estructurar paràgrafs, ús de connectors,... 
- Lèxic nou i/o específic 
- Ús en els textos dels signes de puntuació 
- El text descriptiu. 
- El còmic. 
- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 
- Ús de les TIC en l’escriptura de textos, en diferents situacions de la vida quotidiana 
- Estratègies per a la producció de textos escrits:  
   *planificar (intencions, destinatari, contingut possible),  
   *escriure (organització de la informació en paràgrafs, ús de connectors, relectura continua 
dels fragments escrits...) i  
   *revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una lectura global per comprovar-
ne la coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi 
fragments) 
- Adequació del registre (formal o informal) a la situació comunicativa. 

Coneixment del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
- Desenvolupament de tipologies textuals treballades 
- Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos punts, 
coma, cometes, interrogant, admiració, guió i parèntesis. 
- Ortografia 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
-Comprendre els llibres de literatura llegits (trama, escenaris, personatges,...) 
 
DIMENSIÓ PLURILUNGÜE I INTERCULTURAL 
- Definició de la Unió Europea en les dues llengües: català i anglès 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ DE LA COMUNICACIÓ ORAL 
- Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, 
entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació 
comunicativa. Utilització de material gràfic 
- 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. 
 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- 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 
- 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 
- Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la 
coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Mostrar comprensió dels 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 
 
DIMENSIÓ PLURILUNGÜE I INTERCULTURAL 
- Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 
racistes, sexistes, religiosos i classistes. 

 

LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ DE LA COMUNICACIÓ ORAL 

- Expressió oral: vocalització, pronúncia, estructura del llenguatge oral.  
- Interpretació de textos i informacions orals 
- Interacció en diàlegs o debats, de manera coherent i estructurada, aportant i defensant idees 
pròpies i justificant-les amb arguments i contra arguments raonats. 
- Detecció de vocabulari desconegut 

 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura guiada “Oliver Twist” de Charles Dickens 
- Comprensions lectores de diverses tipologies. 
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DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- El text descriptiu. 
- Estructurar paràgrafs, ús de connectors 
- Lèxic nou i/o específic 
- Aspectes formals: presentació ordenada, grafies entenedora i ben estructurada, polidesa, etc. 
- ús de les TIC en l’escriptura de textos 
- Reorganització del text 
Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
- Ortografia 
- Desenvolupament de tipologies textuals treballades 
- Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos punts, 
coma, cometes, interrogant, admiració, guió i parèntesis. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a l’edat. 

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. 
- Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, vivències, fets, 
idees, opinions), utilitzant adequadament recursos no lingüístics (gesticulació, suports visuals). 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
- Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre 
d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats, (contes, poemes, còmics, diaris 
personals, notícies…) amb coherència, cohesió i correcció  lingüística i amb riquesa de 
llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revisar. 

- Conèixer i aplicar l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: descripcions, exposicions, 
instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. 

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

- Utilitzar els connectors per precisar el significat dels textos. 

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

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: TALLERS 
CONTINGUTS TREBALLATS 

Taller: Pintura  

-Treball de l’obra del dibuixant Tim Burton (personatges, paisatges...). Característiques 
principals. 

-Treball de les característiques del tenebrisme: El clarobscur 

-Treball amb tempera 
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Taller: Modelatge 

-Contextualització històrica de l’autor Velázquez. 

-Anàlisi del quadre, espais, plànols on se situen els personatges i els elements arquitectònics. 

-Construcció d’una maqueta amb plastilina 

 

Taller: Audiovisual 

-Ús de dispositius digitals per enregistrar imatges, vídeos i/o so. 

-Creació d’una carpeta digital  

-Aprendre a desar informació, documents, vídeos, imatges, música... 

-Ús d’eines bàsiques del programa Openshot per editar vídeos. 

-Creació d’un projecte digital en petit grup i edició del mateix. 

Altres treballs plàstics: 

- Sant Jordi 

- Varis final de curs 

 

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

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

-Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística alguns trets socials, 
culturals, religiosos, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de gènere. 

 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

-Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments 
de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 

- Autonomia i resiliència. 
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- Responsabilitat i corresponsabilitat.  

- Valoració de l’esforç i la motivació. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

- Cooperació, solidaritat i altruisme.  

- Autoregulació de la conducta.  

- Gestió de normes i límits. 

- Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.  

- Drets i deures dels infants i dels adults.  

- Actituds que contribueixen al benestar emocional del grup 

 

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Participació en el funcionament de l’aula i de l’escola i en activitats de l’entorn més 
proper. 

- Hàbits cívics i convivència en els diferents àmbits.  
 

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

DIMENSIÓ PERSONAL 
-Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.  
-Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar 
personal.  
 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
-Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i 
les cultures que les conformen.  
-Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds 
de convivència. 

DIMENSIÓ SOCIAL 
-Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions 
d’injustícia. 

LLENGUA ANGLESA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Comprensió d'instruccions de treball i d'actuació a l'aula 
- Participació en situacions d'intercanvi social 
- Representació d’un diàleg “anem al restaurant” 
- Comprensió de missatges orals provinents d'arxius d'àudio. 
- Coneixement i ús de vocabulari relacionat amb Europa i la Unió Europea  
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DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura de textos diversos per copsar el sentit general  i extreure'n informació específica 
   (notícies, llibres, articles...) 
 
 DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
-Producció de textos breus relacionats amb els temes que es treballen 
-Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites 
-Aplicació dels coneixements lèxics, morfosintàctics i ortogràfics en la producció de textos escrits. 
  

Vocabulari (oral i escrit) 
-Àpats i menjars al restaurant 
-Rutines diàries 
-La UE: Països i capitals europees 
 

Tipologia textual 
- Text expositiu en els tres temps verbals 
- El diàleg 
- El poema 
 

Coneixement i funcionament de la llengua (oral i escrita) 
- Aplicació dels tres temps verbals 
- Condicional per fer preguntes formals (Would you like…?) 
- Frases afirmatives, negatives i interrogatives 

 
 DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Elaboració d’un poema a partir de llistats de paraules que rimen entre elles. 
- Memorització i reproducció oral d’un poema. 
 

DIMENSIÓ ́ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
-Ús de vocabulari específic a la situació comunicativa. 
-Treball de l’entonació, pronúncia i ritme en la parla. 
-Coneixement de les principals famílies de llengües a nivell europeu. 
 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
-   Reconèixer informació explícita en un text oral procedent de diferents formats digitals. 
-   Emprar la llengua anglesa en les interaccions orals més habituals a l’aula. 
-   Expressar en llengua anglesa fets quotidians relacionats amb ell o l’escola. 
-   Aplicar bona pronunciació a vocabulari treballat. 
-   Representar un diàleg de pròpia creació. 
-   Mostrar confiança i seguretat en la representació de diàlegs 
 
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 
-   Escriure frases ben estructurades i amb un vocabulari apropiat. 
-   Mostrar coneixement de l’ortografia referent al vocabulari del tema o prèviament treballat. 
-   Elaborar textos en els tres temps verbals, aplicant bé les normes d’aquests. 
-  Aplicar bé la puntuació i fer ús de connectors en el text escrit. 
-  Mostrar cura i interès per les produccions escrites. 

  -  Reflexionar sobre la pròpia auto-avaluació. 
  
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
-  Elaborar un poema rimat i amb significat. 
-  Fer servir un to de veu, pronunciació i entonació adequats en la lectura de textos literaris. 
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DIMENSIÓ ́ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
-Descriure la Unió Europea amb vocabulari específic. 
-Fer servir elements comunicatius no verbals a les explicacions orals. 
-Conèixer les principals famílies de llengües a nivell europeu. 

 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA 

CONTINGUTS TREBALLATS 

-  FLAUTA DE BEC: 
Aprenentatge de la tècnica de l'instrument (digitació, buf, ritme, melodia...) 

Lectura i interpretació de partitures de peces musicals. 

Avançar en el repertori del cançoner “Karate Recorder” 

 

- Treballar els criteris per auto-avaluar-se en la tècnica de l'instrument. 

- Senyals de Soundpainting (situació d'orquestra) 

- Improvisació amb instruments de placa. 
  

SITUACIÓ EN GRUP: 
Aprenentatge i pràctica de la situació grupal en la música com a nivell de comportament, 
escolta, respecte pels diferents elements i activitats musicals proposades. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

- Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la flauta de bec. 

-Interpretar amb bona tècnica les cançons. 
- Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments 
de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. 

- Assumir responsabilitats en el treball cooperatiu. 

 

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. 
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-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 

 -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. 

 

ÀMBIT DIGITAL 
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CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 

- Dispositius d’emmagatzematge: 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, cel·les, creació de 
gràfics) i etiquetes. 

- Descoberta de la mecanografia. 
- Aspectes legals de programes i aplicacions. 
- Utilitzar dispositius digitals per enregistrar imatges vídeos i/o so. 
- Iniciar-se en l’us de programes digitals per a l’edició de vídeo a través del programa 

Openshot de Linux. 
 
 
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. 
- Organització de documents personals a  l’ordinador. 

 
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. 
- 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. 

- Utilitza les eines bàsiques d’edició de vídeo (programa openshot): obrir i guardar un 
projecte, carregar elements, incorporar títols, animacions, retallar fragments, modificar 
temps, incorporar elements musicals, exportar vídeos, etc. 

- Enregistra vídeos, imatges i/o so amb tauletes. 
- Descarrega elements digitals de la tauleta a l’ordinador. 
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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. 
- Crea una carpeta personal i l’utilitza de forma adequada (guardar documents, imatges, 

projectes a l’espai indicat) 
 
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 dígit 

 
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.  

 

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 
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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. 

- 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’organitzavció personal 
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-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.  

 

 

 


