






















ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL- Bloc de continguts: Comunicació oral 

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Competències 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 

3. lnteractuar oralment d'acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Cl-1r Cl-2n CM-3r CM-4t CS-Sè es-6è 

1. La salutació i 1. Expressió de sentiments i 1. Descripció de persones, 1. La descripció l. La descripció: escenes, 1. Explicació de successos
.,, 

l'acomiadament emocions animals, llocs i objectes 2. La notícia paisatges 2. Representacions teatrals
2. La presentació personal 2. Descripció de persones, 2. Explicació d'anècdotes, 3. El teatre: dramatització 2. Exposició oral de temes 3. Expressió d'idees,C 

.. 
3. Explicació de fets, i animals i llocs (imatges i experiències viscudes i treballats opinions ...C 

0 
u experiències de la vida murals) opinions 3. Expressió de gustos, 4. Debats

quotidiana. 3. EL diàleg 3. Les instruccions: jocs de sentiments, emocions
4. El poema 4. El conte l'aula, receptes 4. Representacions teatrals

M 
N 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Ill l. Comprendre tot tipus de missatges orals que es l. Comprendre i extreure informació rellevant de l. Comprendre produccions orals (conferències,,:i 

11'1 produeixen en activitats d'aula, situacions d'aprenentatge produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, exposicions, explicacions) provinents de diferents mitjans .... 

o i vida quotidiana, i en diferents suports. distingint Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partirN 

2. Participar de forma adequada en les situacions entre les idees principals i les secundàries. de les idees principals que s'hi han exposat.
... 
... comunicatives habituals en el context escolar i social, 2. Participar activament en les converses de classe i 2. Participar activament en les converses de classe i

respectant les normes d'interacció oral i mostrar interès i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions
Ill 

respecte quan parlen els altres. bàsiques. bàsiques, com ara relacionar-se, aprendre, expressarQ 

•0 3. Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de 3. Exposar temes de manera ordenada i comprensible a experiències viscudes, imaginar. Saber escoltar els altres
'0 

producció pròpia referits a coneixements, vivències o fets, partir d'un guió i utilitzant els recursos adequats (to de i respectar els torns de paraula.::l 

l adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui 3. Exposar temes de producció pròpia oralment
,
"' 

amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho convenient. (exposicions, processos, comentaris d'actualitat, entre"Cl 
.,, > requereix altres)amb preparació prèvia, i adaptant l'entonació, el to¡;: C: 
GI ::l 

de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització de.. ·� 
'C GI 
u "Cl material gràfic.



















































ÀREA DE MEDI NATURAL i SOÓAL 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 

1. 

Competèncíes 2. 

Adoptar hàbits sobre l'adquisició d'ús de bens i serveis, amb coneixements científics i socials per ser un consumidor responsable 

Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, millorant la convivència i afavorir un entorn just i solidari 

3. Valorar el sistema democràtic partint del coneixements del sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.

Cl-1r Cl-2n CM-3r CM-4t CS-Sè CS-6è 

- Les organitzacions socials:
família, escola i localitat.

- Coresponsabilitat en les
tasques: familiars, escolars i
de la localitat (feines
domèstiques, càrrecs i
civisme).

- Superació d'estereotips
sexistes.

- Manifestacions culturals de 
l'entorn (castanyada, Nadal,
carnaval, festa major ••. )

CICLE INICIAL 

l.Respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes
per a una bona convivència democràtica.
2.Reconèixer les responsabilitats dels membres de la família
escola i localitat.
3.Superar els estereotips sexistes.
4.Descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar.
S.Ordenar temporalment alguns fets rellevants de la vida
personal i familiar i d'alguns edificis o fets històrics propers.
6. Saber situar-se i orientar-se en un croquis o mapa.

-El Municipi; l'ajuntament i els
serveis.
-La comarca del Vallès
Occidental i la província de
Barcelona.
-Representació gràfiques: trets
demogràfics i econòmics de
l'entorn.
-Actituds crítiques i
responsables: anàlisis de
missatges publicitaris, consum
responsable i mobilitat segura.

CICLE MITJÀ 

l.Respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes
per a una bona convivència democràtica.
2. Conèixer el funcionament bàsic de la institució municipal 
comarcal del municipi de Sabadell l la comarca del Vallès 
Occidental.
3. Identificar en un mapa la comarca del Vallès Occidental i 
la seva província.
4. Utilitzar plànols com a mecanisme d'orientació espacial per 
situar-se en l'entorn.

s. Representar amb un gràfic alguns dels trets demogràfics i 
econòmics de l'entorn.

6. Mostrar una actitud crítica davant l'anàlisi de missatges
publicitaris.
7. Desenvolupar actituds de consum responsable l de mobilitat
segura.

- Organització territorial de
Catalunya, Espanya l Europa.
- Principals institucions
democràtiques: El Parlament
de Catalunya.
- Serveis Públics: educació,
sanitat, seguretat ...
- Els drets i deures dels
ciutadans.
- Els diferents sectors de
l'economia.
- Utilitzar la metodologia de
treball cooperatius.

- Respecte les diferències:
cultures, religions, ètnies,
estereotips sexistes, orientació
afectiva, violència masclista i
moviments migratoris.
- Actituds crítiques i
responsables: valoració de l'ús
del diner i la seguretat digital.
- Utilitzar la metodologia de
treball cooperatius.

CICLE SUPERIOR 

l.Saber organitzar-se en un mapa de Catalunya, Espanya i
Europa.
2. Utilitzar plànols i mapes a diferents escales interpretant els
diferents signes convencionals.
2. Conèixer les principals institucions democràtiques.
3. Conèixer el funcionament dels diferents serveis públics:
educació, sanitat, seguretat.
4. Valorar els mecanismes de funcionament i de participació de
les societats democràtiques, aplicats als òrgans de diferents
institucions.
S. Respectar la diversitat de manifestacions culturals de l'entorn:
religions, ètnies, estereotips sexistes, orientació afectiva,
violència masclista l moviments migratoris.
6. Respectar els drets i deures fonamentals de les persones.
7. Identificar els diferents sectors de l'economia.
8. Mostrar una actitud crítica i responsable de l'ús del diner i la
seguretat digital.
9. Conèixer i aplicar la metodologia del treball cooperatiu.












































