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ÀMBIT MATEMÀTIC 

 Realitzar operacions bàsiques. 

 Realitzar càlcul mental. 

 Utilitzar taules i gràfics diversos. 

 Resoldre problemes amb més de 

dues operacions. 

 Treballar continguts d’estadística i 

probabilitat. 

 Valorar les matemàtiques com a fet 

competencial per a la vida. 

 Treballar la geometria. 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

 Treballar la comprensió lectora a partir 

de diverses tipologies textuals. 

 Expressar oralment vivències pròpies i 

opinions personals. 

 Treballar l’expressió escrita, fent 

incidència en la gramàtica i l’ortografia.  

 Acabar el curs LLEGINT de manera 

fluïda i comprensiva.  

 Aprendre a resumir a partir 

d’esquemes i lectures.  

 

Objectius 



   OBJECTIUS DE 6è.EP 

 Puntualitat i assistència. 

 Adquirir criteri propi i perdre la por a parlar en públic. 

 Respectar el torn de paraula i les opinions dels companys. 

 Ser responsable i perseverant en l’estudi (deures, tècniques 

d’estudi…). 

 Ser autònom i mostrar iniciativa personal. Aprendre a 

prendre decisions. 

 Mostrar interès i entusiasme per aprendre. 

 Afrontar els problemes i aprendre dels errors. 

 Fomentar la creativitat. 

 

 

 



AVALUACIÓ  
CONTINUADA 

 
Prova inicial 
 continuada 

 i final 
 

Participació 
 

Control de deures 
 

• Intervenció oral (voluntàries) 

• Preguntes orals (dirigides) 

• Opinions personals 

• Conclusions  

------------------------------------ 

• Fomentar les ganes de  

  treballar, fer-ho bé i aprendre. 

• Ser responsable amb el seu 

  material i estudi. 

• Mostrar respecte, atenció i bona actitud. 

• Revisió sistemàtica de 

•  la feina. (Agenda) 

• Notes controls (Agenda) 

•Tècniques d’estudi. 

• Esquemes resum. 

• Treball individual. 

• Treball en grup. 

• ACL i proves inicials 

• Proves escrites 

• Proves orals 

• Actitud a l’aula 

 



Què és? 

Es fa una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que 

ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació primària per poder 

seguir amb normalitat el currículum previst per a l'ESO. 

Què avalua? 

La competència matemàtica 

La competència lingüística en llengua catalana 

La competència lingüística en llengua castellana 

La competència lingüística en llengua estrangera (anglès) 

La competència associada a l'àrea de coneixement del medi natural 

 

Quan?   20,21, 22 d'abril de 2020 

 

Competències Bàsiques 



          SEPdins i fora de l’aula 

Suport Escolar Personalitzat 

Dins d’horari lectiu: 

- Suport a aquells alumnes que ho necessitin. 

 

 Fora d’horari lectiu: 

-Dimarts i dijous de 8:30h a 9:00. Es faran recomanacions a  

les famílies i han de signar el consentiment. 

 



Sortides i Colònies 

1r.TRIMESTRE    28-10-19   BARCINO 

2n.TRIMESTRE   26-03-20  COSMO CAIXA 

3r.TRIMESTRE  3, 4 i 5 de juny COLÒNIES 

Comarruga-Port Aventura 

 

 

 



  Col·laboració i dedicació: 

 

 

 
CONTROL DE LA FEINA 

DIA A DIA. 
(AGENDA) 

DEDICAR UNA 

 ESTONA A L’ESTUDI. 
(Crear un horari de 

Treball diari) 
 

REVISAR EL  
TREBALL I MATERIAL 

QUE CAL PORTAR 
L’ENDEMÀ. 

Relació  
Escola-Família 




