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Aquest document pretén explicar breument la tasca que desenvoluparem amb 

els nens i nenes de sisè al llarg d’aquest curs. Aquest continguts són orientatius i 

s’aniran ampliant i/o modificant segons les necessitats que sorgeixin del treball 

dels projectes. Ens agradaria que aquesta fos una lectura amena i comprensible 

per compartir amb vosaltres el procés d’aprenentatge dels vostres fills i filles. 

 

LLENGUA CATALANA, CASTELLANA I LITERATURA 

Comunicació oral 

 Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i 

de l’escola. 

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

les opinions dels altres. 

 Interacció en diàlegs o debats, de manera coherent i estructurada, aportant i 

defensant idees pròpies i justificant-les amb arguments i contra arguments 

raonats. 

 Estratègies per a la producció de textos orals: planificació a partir d’un guió o 

esquema, utilització de suports digitals, memorització, assaig... 

 Producció de textos orals de diferents tipus i formats de l’àmbit personal i escolar 

amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la 

situació comunicativa. 

 Adequació del registre (formal o informal) a la situació comunicativa. 

 Ús de llenguatges (verbal, gestual, icònic...) no discriminatoris i que respectin les 

diferències de gènere. 

 Estratègies per a la comprensió de textos orals: identificació de la tasca 

comunicativa, comprensió del lèxic clau, retenció de la informació, comprensió 

del sentit global i específic... 

 Comprensió de textos orals en diferents contextos: activitats d’aula, situacions 

d’aprenentatge en qualsevol àrea, en la vida quotidiana i en els mitjans de 

comunicació. 

 Reelaboració i síntesi de textos orals de tipologia diversa. 

 Comprensió i interpretació crítica i raonada de textos orals. 

 Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona 

pronúncia. 

Comprensió lectora 

 Comprensió del sentit global i específic d’un text de tipologia diversa en diferents 

formats i suports identificant les informacions literals i inferencials. 

 Comprensió de textos escrits en diferents formats vinculats a continguts 

curriculars. 



 Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i mapes conceptuals per saber 

extreure’n la idea principal i les relacions entre els elements. 

 Comprensió, reflexió i anàlisi de textos procedents de documents digitals i de 

mitjans de comunicació per desenvolupar una actitud crítica. 

 Reelaboració de la informació d’un text a partir de la comprensió explícita i 

inferencial i amb relació als coneixements i objectius de lectura. 

 Entonació, fluïdesa, velocitat en la lectura expressiva de textos d’acord amb la 

situació comunicativa. 

 Estratègies per a la cerca d’informacions en fonts impreses (índex i glossaris) o a 

Internet (mots clau, cercadors, fiabilitat de les fonts, referències a les fonts...). 

 Utilització de diccionaris en diferents formats per a la comprensió de mots i 

expressions. 

 Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula, del centre i de la localitat per a la 

cerca d’informació i adquisició de coneixements. 

 Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà de 

comunicació. 

 Valoració crítica de la capacitat lectora d’un mateix. 

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

informatius, relats de ficció, premsa... 

Expressió escrita 

 Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar, escriure i revisar. 

 Producció de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suports: 

narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics... 

 Coherència i cohesió en l’organització i estructura del text, segons la seva 

tipologia específica. 

 Aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la llengua en la producció 

de textos escrits. 

 Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema. 

 Utilització de programari informàtic per escriure textos, especialment de 

tractament de textos, d’edició gràfica i de publicacions. 

 Utilització d’eines de consulta i revisió per a la producció de textos escrits. 

 Normes per a la bona presentació dels textos escrits. 

 Interès per aplicar en la producció de textos escrits els coneixements apresos. 

 Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les 

mancances i confiança en un mateix per poder millorar. 

Coneixement i funcionament de la llengua 

 Organització i estructura d’un text segons la seva tipologia (lèxic i organització i 

estructura del text). 

 Normes ortogràfiques treballades. 

 Normes sobre l’accentuació gràfica. 

 Reconeixement del valor social de les normes ortogràfiques en la comunicació. 

 Aplicació d’instruments personals per revisar l’ortografia dels textos: regles 



conegudes, deducció per comparació, bases d’orientació... 

 Funcionament semàntic i morfològic de la llengua: mecanismes de derivació i 

composició, famílies de paraules, sentit figurat, comparació, metàfora, 

polisèmia... 

 Sinònims, antònims i paraules polisèmiques: coneixement i ús. 

 Categories gramaticals: determinants (articles i quantitatius, demostratius i 

possessius), nom (classes), adjectiu, pronom (funció de cohesió en els enunciats i 

en els textos, referents, normes fonamentals de funcionament), verb (temps i 

persona, aspectes perfectius i imperfectius), adverbi, preposicions i conjuncions. 

 Ordre adequat dels mots i concordança (gènere, nombre, persona i temps) en 

una frase. 

 Reconeixement en un enunciat del grup nominal i del grup verbal: nom i 

complements, verb i complements. 

 Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos 

punts, coma, cometes, interrogant, admiració, guió i parèntesis. 

 Connectors per enllaçar oracions (i, però, perquè, sinó encara que, no obstant...). 

 Relació del significat amb la puntuació i els connectors. 

 Revisió dels textos  pel que fa a l’estructura i l’organització, la puntuació, el lèxic, i 

els elements paratextuals a partir d’algun tipus de suport. 

 Reflexió sobre el procés, l’organització i la planificació del treball, l’acceptació 

de l’error. Autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 

 Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions 

d’aprenentatge compartit. 

Educació literària 

 Comprensió de textos literaris aplicant estratègies específiques per aprofundir en 

el sentit del text. 

 Interpretació del llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, 

comparacions, metàfores, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; ritme 

i rima, si es tracta de poesia o cançó. 

 Anàlisi i reconeixement dels elements clau dels textos literaris: tema, trama, 

protagonistes, narrador... 

 Estratègies lectores per a la comprensió del text. 

 Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, entonació, pauses...) i entenedora 

de textos literaris en lectures públiques. 

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

il·lustrador, editorial, col·lecció, localitat i any d’edició. 

 Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula, del centre o de la localitat. 

Consulta del catàleg digital. 

 Expressió d’impressions personals després de les lectures i adopció d’una posició 

crítica. 

 Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 

 

 



LLENGUA ANGLESA 

Comunicació oral 

 Ser capaç de saludar la gent. 

 Ser capaç de Demanar i donar informació personal. 

 Escolta números alts, identificació i repetició. 

 Ser capaç de preguntar i dir els seus interessos i ambicions i els d’altres persones. 

 Escolta de descripcions i reconeixement de persones. 

 Ser capaç de lletrejar paraules. 

 Ser capaç de d’anomenar i descriure activitats que fan en el seu temps lliure. 

 Realització d’un concurs de vocabulari. 

 Ser capaç de preguntar i que els agrada fer a ells i a altres persones. 

 Practica de la pronunciació: comptar síl·labes i identificar l’accentuació de la 

frase. 

 Realització d’un concurs de preguntes i respostes culturals sobre Gal·les, sobre 

Jamaica, sobre Irlanda, sobre Anglaterra, sobre Canadà. 

 Escolta i descoberta de coses sobre un recinte de música i esports de Londres. 

 Representació de diàlegs. 

 Parla sobre els aspectes difícils i els fàcils d’aprendre una llengua estrangera. 

 Escolta i lectura sobre les diferències i similituds entre idiomes. 

 Enumeració i descripció d’activitats que fan en el seu temps lliure. 

 Practica de la pronunciació: recompte de síl·labes i identificació de 

l’accentuació de la frase. 

 Enumeració i descripció de tipus d’aliments. 

 Expressió de l’opinió sobre una recepta. 

 Ser capaç de dir el menjar que hi ha i no hi ha al rebost. 

 Pràctica de la pronunciació: homòfons. 

 Escolta i esbrinar sobre l’esmorzar tradicional al Regne Unit. 

 Ser capaç de parlar sobre la importància dels arbres i anomenar arbres en 

anglès. 

 Enumeració i descripció de llocs de pobles i ciutats. 

 Ser capaç de de preguntar i dir on van estar ahir i a quina hora. 

 Escolta i descoberta sobre el museu de Sherlock Holmes de Londres. 

 Pregunta i resposta de preguntes sobre la tecnologia a les ciutats. 

 Enumeració i definició de les invencions. 

 Ordenació cronològica de fets històrics. 



 Pràctica de la pronunciació: terminacions del passat dels verbs regulars. 

 Escolta i descoberta de coses sobre la National Science + Engineering. 

 Ser capaç de parlar de quant de temps veuen la televisió. 

 Ser capaç de d’anomenar tasques i parlar-ne. 

 Ser capaç de parlar sobre les tasques que la gent va fer la setmana passada. 

 Pràctica de la pronunciació: entonació en contrast. 

 Escolta i descoberta de coses sobre els Jocs Olímpics de Londres2012. 

 Ser capaç de d’anomenar i descriure articles de càmping. 

 Repàs del vocabulari relacionat amb el Nadal. 

 Ser capaç de parlar sobre com celebren el Nadal. 

 Escolta i descoberta com fer un calendari d’Advent. 

 Repàs del vocabulari relacionat amb el Carnaval. 

Comprensió lectora 

 Lectura de l’informe d’una enquesta sobre les coses que li agradaria fer en el seu 

temps lliure. 

 Lectura sobre qui fa les tasques a la família. 

 Lectura d’un bloc d’aliments. 

 Lectura sobre el menjar tradicional de Jamaica i sobre menjar fora a Kingston. 

 Lectura sobre els productes que donen els arbres. 

 Escolta i lectura d’una recepta. 

 Escolta i lectura d’una guia de turisme de Liverpool, Anglaterra. 

 Lectura d’una carta. 

 Lectura sobre una cançó popular irlandesa. 

 Lectura i descoberta sobre un científic famós de la història. 

 Lectura sobre del Eden Project a Cornwall, Anglaterra. 

 Lectura d’una línia de temps sobre la història de la televisió al Regne Unit. 

 Lectura d’un poema. 

 Lectura d’una llista de normes del càmping. 

 Lectura i escriptura sobre nens que ajuden la gent a la seva comunitat. 

 Lectura sobre coses a fer an Yorkshire, al Regne Unit. 

 Lectura i escolta d’opinions dels membres de la web sobre les seves vacances de 

càmping. 

 Lectura, escriptura i descoberta coses sobre el clima extrem. 

 Lectura i descoberta de coses sobre Acció de Gràcies al Canadà, i de com es fa 

un pergamí d’Acció de Gràcies. 



 Lectura sobre el Nadal a Nova Zelanda. 

 Lectura i descoberta de coses sobre el Dia de Sant Patrici a Irlanda. 

 Lectura i descoberta de coses sobre April Fools’ Daya Anglaterra i al Regne Unit.  

 Lectura sobre el Carnaval de Jamaica. 

 Lectura i descoberta de coses sobre Pancake Day a Gal·les i al Regne Unit, i de 

com fer un pancake. 

 Lectura sobre la llengua, la música i l’esport de Gal·les. 

 Lectura de quatre mini-biografies. 

 Lectura de coses sobre el Canadà en els Jocs Olímpics d’Hivern. 

Expressió escrita 

 Lectura i escriptura sobre com fa servir la gent la tecnologia. 

 Redacció de textos de diferents tipologies a partir de models. 

Educació literària 

 Escolta, lectura i comprensió de contes. 

 Lectura i comprensió de textos de diferents tipologies. 

 Ser capaç de parlar sobre com celebren el Carnaval. 

 Escolta i descoberta sobre com es fan instruments de percussió pel Carnaval. 

MATEMÀTIQUES 

Numeració i càlcul 

Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de 

Numeració: 

 Ús i comprensió de les fraccions i dels decimals per mesurar quantitats continues 

en contextos significatius. 

 Descripció oral, gràfica i escrita dels processos de comprensió dels diferents 

conjunts numèrics i del càlcul. 

 Reconeixement i ús de les relacions entre fraccions, decimals i percentatges en 

casos senzills (0,5, 1/2, 50%;0,25, 1/4, 25%; 0,1, 1/10, 10%). 

 Reconeixement i cerca de fraccions equivalents seguint camins diversos. 

 Relació dels nombres fraccionaris amb el càlcul de probabilitats. 

 Ús de diferents models per comparar i ordenar fraccions i decimals. 

 Situació dels nombres decimals, fraccionaris i percentatges sobre la recta 

numèrica. 

 Aproximació en els nombres decimals. 

 Ús dels nombres decimals i fraccionaris en l’aproximació de la mesura. 

 Cerca de característiques dels nombres (primers, compostos, múltiples, divisors) 

amb nombres fins a la centena. 



 Elaboració de conjectures numèriques a partir de sèries i problemes. 

 Representació geomètrica del producte a partir de la superfície del rectangle. 

 Relació de les mesures de superfície i de volum amb les potències. 

 Anàlisi de les relacions entre la superfície i el volum d’una figura. 

 Interpretació dels nombres negatius en contextos significatius i reals. 

 Interpretació dels nombres naturals, decimals i fraccionaris en taules i gràfics. 

Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre 

unes i altres: 

 Comprensió i ús dels diferents significats de les operacions amb nombres 

decimals. 

 Multiplicació i divisió per nombres positius inferiors a 1. 

 Reconeixement de la relació entre elevar al quadrat i trobar la superfície d’un 

quadrat. 

Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació 

 Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental amb nombres naturals, 

fraccionaris i decimals. 

 Descripció oral o escrita de les estratègies de càlcul mental emprades. 

 Ús de les propietats de les operacions i de les relacions entre elles per agilitar el 

càlcul mental. 

 Relació de les taules de doble entrada i els diagrames en arbre amb la 

multiplicació. 

 Estimació raonable dels resultats de les operacions amb nombres naturals, 

decimals i fraccionaris. Descripció del procés d’estimació. 

 Realització d’operacions amb nombres decimals que tinguin sentit (i amb un 

nombre reduït de xifres) emprant els algoritmes de la suma, la resta, la 

multiplicació i la divisió (amb decimals només al dividend). 

 Percentatge d’una quantitat. 

 Ús de les TAC i calculadores per al càlcul. 

 Selecció adequada del tipus de càlcul segons la situació: càlcul mental, càlcul 

escrit, calculadora i altres dispositius digitals. 

Relacions i canvi 

Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis: 

 Anàlisi de les propietats dels nombres i de les operacions. 

 Seguiment de sèries (numèriques, geomètriques...) i descoberta del patró. 

 Creació de sèries (numèriques, geomètriques...). 

 Utilització i elaboració de gràfics i de taules per analitzar constants i canvis. 

 Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions. 

 Modelització i contrast de situacions-problema mitjançant gràfics (fletxes, taules 

de doble entrada, diagrames d’arbre) i frases matemàtiques. 

Estat i forma 



 Anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques 

 Descripció amb precisió i vocabulari adequat, classificació i comprensió de les 

relacions entre diferents figures de dues i tres dimensions, utilitzant les propietats 

que les defineixen. 

 Localització i descripció de relacions espacials. 

 Representació de figures geomètriques sobre eixos de coordenades: polígons 

regulars, paral·lelograms. Anàlisi i interpretació gràfica de les propietats 

d’aquestes figures. 

 Anàlisi de les característiques de simetries, girs i translacions. 

 Reconeixement i construcció d’angles a partir de girs. 

 Utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes 

 Representació geomètrica dels nombres: quadrats, cúbics, compostos, primers. 

 Representació geomètrica del producte i superfície del quadrat i rectangle. 

 Aplicació d’idees i conceptes geomètrics a problemes de la vida diària i de 

l’entorn. 

 Representació i resolució de problemes geomètrics que comprenguin nocions 

d’àrea i de mesura. 

Mesura 

Comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar: 

 Selecció i ús de les unitats adequades per mesurar-les. 

 Comprensió i ús del sistema internacional de mesura i de les unitats de temps. 

 Ús dels nombres decimals i fraccionaris en l’aproximació de la mesura. 

 Equivalència d’unitats. Ús de l’equivalència tant numèrica com geomètrica en el 

procés de mesurar. 

 Descripció oral, gràfica i escrita de la mesura de les diferents magnituds. 

 Contrast i anàlisi de diverses estratègies de mesura. 

Aplicació de tècniques i instruments adequats per mesurar: 

 Selecció amb criteri dels instruments i les tècniques apropiades per trobar la 

longitud, l’àrea, el volum i l’amplitud dels angles amb la precisió adequades. 

 Determinació de les àrees del rectangle, el quadrat i el triangle. 

 Determinació del volum del cub. 

 Anàlisi de les relacions entre la superfície i el volum d’una figura. 

 Interpretació de la fórmula de l’àrea del cercle i del perímetre de la 

circumferència. 

Estadística i atzar 

Formulació de preguntes abordables amb dades i recollida, organització i presentació 

de 

dades rellevants per respondre-les: 

 Ús de la numeració i la geometria per recollir, descriure i interpretar dades. 

 Utilització de dades recollides per altres o generades a partir de simulacions 

(Internet, premsa escrita...). 



 Determinació del tipus de representació més apropiada en resoldre problemes. 

 Selecció i ús de mètodes estadístics per analitzar dades 

 Utilització de la mitjana aritmètica, la mediana i la moda en un conjunt de dades 

no superior a 50. 

 Utilització de la calculadora i d’altres recursos digitals per elaborar taules de 

valors i calcular la mediana, la mitjana aritmètica i la moda. Aplicació a la 

resolució de problemes. 

 Treure conclusions i fer prediccions basades en dades. 

 Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar 

 Relació del càlcul de probabilitats amb els nombres fraccionaris. 

 Realització de prediccions i discussió si els resultats obtinguts concorden o no amb 

les prediccions. 

 Ús dels recursos digitals per treballar amb mostres grans. Aplicació a la resolució 

de problemes. 

 Ús de l’estadística i l’atzar per donar suport a la presa de decisions en diferents 

àrees de la vida quotidiana i per poder raonar estadísticament. 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

Iniciació a l’activitat científica 

 Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i 

problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de 

l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació. 

 Argumentació oral i escrita de les propostes de solució del treball d’investigació. 

 Utilització de material i tècniques específiques de laboratori. 

 Cerca i contrast d’informació en diferents suports (lectura de textos científics, 

d’imatges, gràfics...). 

 Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu 

comportament. 

 Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental. 

 Ús del microscopi per a l’observació d’alguns microorganismes. 

 Instruments i objectes d’ús habitual al laboratori: coneixement i utilització. 

 Normes de seguretat en el laboratori: coneixement i aplicació. 

El món dels éssers vius 

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

 Criteris per a l’observació científica d’éssers vius. 

 Claus i guies per a la classificació d’organismes. 

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

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

 

Les persones i la salut 

 Canvis que comporta el creixement en el desenvolupament físic, personal i 



relacional. 

 Funcions de reproducció i relació en els éssers humans i òrgans, aparells i sistemes 

que hi intervenen. 

 Reconeixement de la dimensió afectiva de la sexualitat i d’algunes malalties 

relacionades amb la funció de reproducció. 

 Valoració critica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i 

la pròpia. 

Matèria i energia   

 Mesura i comparació de masses i volums de materials diversos. 

 Observació, experimentació i descripció de materials amb diferents densitats. 

 Anàlisi dels efectes d’una força o diferents forces sobre un objecte. Aplicació a 

l’estudi de màquines simples que s’utilitzen habitualment a l’escola o a casa. 

 Fonts d’energia més utilitzades en la societat. 

 Diferenciació entre energies renovables i no renovables. 

 Canvis químics en relació amb fenòmens quotidians: combustions, oxidacions i 

fermentacions. Aplicació a la prevenció del foc i obtenció de compost. 

 Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i selecció. 

Entorn tecnologia i societat 

 Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de 

vida i en el treball. 

 Valoració de la importància d’adoptar comportaments que minimitzin el consum 

elèctric. 

 Avenços, productes i materials que intervenen en el progrés de la societat. 

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 

El món que ens envolta 

 Identificació de la relació entre clima, vegetació i relleu. 

 Identificació i localització de les principals unitats de relleu i la hidrografia 

d’Espanya. 

 Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques (plànols, 

fotos aèries, croquis...), en diferents suports, per localitzar elements importants del 

medi físic. 

 Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 

Persones, cultures i societats 

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

 Reconeixement de la diversitat d’opinions. 

 Ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions. 

 Organització territorial d’Espanya. 

 Principals institucions democràtiques i organitzacions polítiques. 

 Reconeixement i valoració de la diversitat cultural i lingüística de Catalunya i 

d’Espanya. 



 Valoració de la necessitat d’un compromís per a la resolució de problemàtiques 

socials. 

 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. 

 Observació, identificació i descripció d’alguns trets demogràfics, econòmics i 

culturals i religiosos de la societat catalana i espanyola. 

 Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació. 

 Identitat digital. Gestió de la privacitat de les dades. 

 Mesures que contribueixen a la seguretat personal i digital. 

Canvis i continuïtats en el temps 

 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. 

 Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar 

informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les 

accions humanes. 

 Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la 

història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la 

cultura. 

 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. 

 L’època de les revolucions polítiques i econòmiques a Espanya. 

 El Món Contemporani. Anàlisi dels fets bàsics de la història d’Espanya i el món al 

llarg dels segles XX i XXI per comprendre la societat actual. 

 Estudi de diferents avenços tecnològics i científics. La seva repercussió en el Món 

Contemporani. 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: EDUCACIÓ  MUSICAL I PLÀSTICA 

EDUCACIÓ  MUSICAL 

Explorar i percebre 

 Possibilitats corporals comunicatives. 

 Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i d’arreu de diferents autors 

estils. 

 Estructures de simultaneïtat en produccions musicals i artístiques de complexitat 

creixent. 

 Grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures. 

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

convencional. 

Interpretar i crear 

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

 Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en el cant i la 



dansa col·lectius 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, interpretació i creació de partitures. 

EDUCACIÓ PLÀSTICA 

Percebre i explorar 

 Propietats dels materials, els colors, les formes (volums, línies, contorns, textures, 

grandàries i perspectives…) en les imatges, els objectes i en les obres artístiques. 

 Reconeixement de maneres de viure, de formes d’organització social i 

d’atribucions de temps i lloc en les imatges i els objectes. 

Interpretar i crear 

 Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais imaginats, 

creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions. 

 Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de la 

comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació). 

 Terminologies pròpies dels llenguatges visuals: pintura, dibuix, escultura, 

espectacle visual, instal·lació, còmic, cartellisme, arquitectura, publicitat, gravat, 

collage, modelatge, construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo. 

EDUCACIÓ FÍSICA  

El cos: imatge i percepció 

 Principals músculs, ossos i articulacions del cos que intervenen en els diferents 

moviments. 

 Domini i control del cos en repòs i en moviment. 

 Aplicació del control tònic i de la respiració al control motriu. 

 Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma eficaç i 

equilibrada. 

 Execució de la lateralitat amb els segments corporals no dominants. 

 Equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes. 

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

complexes. 

 Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment. 

 Acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres. 

Habilitats motrius 

 Execució de les habilitats motrius bàsiques i específiques en entorns diversos amb 

eficiència i creativitat. 

 Adquisició d’un control motriu i corporal previ a l’acció. 

 Disposició a participar en activitats diverses, amb acceptació de les diferències 

en el nivell de l’habilitat. 

 Utilització de les capacitats físiques de forma genèrica i jugada, i orientada a 

l’execució motriu en múltiples situacions. 



 Utilització de les TAC per a la realització i la reflexió de la pràctica motriu. 

 Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu. 

Activitat física i salut 

 Aplicació de manera autònoma d’hàbits higiènics, posturals, corporals i 

alimentaris relacionats amb la pràctica de l’activitat física. 

 Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut i el benestar 

reconeixent els principals hàbits perjudicials per a la nostra salut. 

 Utilització de materials i espais amb cura i respectant les normes. 

 Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física. 

 Prevenció de lesions en l’activitat física amb valoració de la importància de 

l’escalfament, la dosificació de l’esforç i la recuperació. 

 Apreciació de l’esforç individual i col·lectiu. 

Expressió corporal 

 Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix 

el llenguatge corporal. 

 Composició individual i col·lectiva de moviments a partir d’estímuls rítmics i 

musicals. 

 Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a 

través del cos, el gest i el moviment. 

 Utilització d’objectes i materials per expressar-se i en la realització de 

representacions i dramatitzacions. 

 Interpretació i creació de situacions que suposin comunicació corporal. 

 Elaboració i creació de balls, danses i coreografies senzilles. 

 Respecte per les diferents formes d’expressar-se. 

 Valoració dels recursos expressius i comunicatius del cos. 

El joc 

 Jocs alternatius i cooperatius. 

 El joc i l’esport com a fenomen social i cultural. 

 Acceptació i respecte per les normes i les persones que participen en el joc amb 

independència del resultat. 

 Utilització del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps de lleure. 

 Descobriment i execució de les estratègies bàsiques dels jocs col·lectius 

relacionades amb la cooperació i l’oposició. 

 Utilització d’habilitats bàsiques d’iniciació esportiva en situacions variades de joc. 

 Codis i conductes de joc net. 

EDUCACIÓ EN VALORS 

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma  

 Identificació de les emocions i els sentiments propis. 

 Estratègies per a l’autoconeixement i l’autoestima. 

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



 Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió 

i el debat. 

 Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat. 

 Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries. 

Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent 

 Habilitats personals: autonomia, autenticitat i resiliència. 

 Actituds de responsabilitat i coresponsabilitat: acompliment dels deures propis i 

acceptació de les conseqüències dels actes realitzats intencionadament o no. 

 Autogestió de les emocions i els sentiments propis. 

 Autoregulació de la conducta. 

 Valoració de l’esforç i la motivació. 

 Actituds de coherència. 

 Sentiments i principis morals. 

Aprendre a conviure 

 Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia. 

 Gestió de normes i límits. 

 Habilitats socials: agraïment, disculpa, elogi, empatia i assertivitat. 

 Actituds de cooperació, solidaritat i altruisme. 

 Estratègies de mediació i gestió positiva de conflictes: diàleg i actituds pacífiques. 

 Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat. 

 Participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola. 

 Convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula, el grup d’amics... 

Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global 

 Mecanismes de participació democràtica. 

 Valoració de la igualtat de drets d’homes i dones en qualsevol àmbit. 

 Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, 

discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món. 

 Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del 

medi. 

 Interpretació crítica de la realitat que ens presenten els mitjans de comunicació, 

inclòs el llenguatge publicitari i les xarxes socials. 

 Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i 

responsabilitat en la seva utilització. 


