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CURS ACADÈMIC 2020-2021 

5è de Primària  
 

 
INTRODUCCIÓ  
 
Amb el present dossier us volem fer arribar els objectius i continguts que treballaran 
els vostres fills i filles durant aquest curs escolar. La majoria d’objectius són de cicle, 
és a dir, fan referència a allò que els nens haurien d’assolir al finalitzar el cicle 
educatiu en el qual estiguin (infantil, inicial, mitjà o superior). 
 
També us comuniquem altres aspectes com la constitució de l’equip docent de nivell 
i les hores d’atenció a pares, les sortides pedagògiques que estan previstes de 
realitzar, la quota de material, i les normes generals de funcionament. 
 
Us recomanem que conserveu aquests dossier durant tot el curs perquè us pot ser 
útil per consultar o tenir informació sobre aquests aspectes. 

 
MESTRES QUE INTERVENEN 
 

 Tutor/a Dia de visita 

Amor Rodríguez 5èA Dimarts 11,20-12,20 

Esther Jiménez 5èB Dimecres 8,50-9,50 

Montserrat Olmos Anglès 5èA i B, català 5èA, matemàtiques 5èB i 
plàstica a 5èA i B. 

Marc Montesinos Reforç SIEI 5è.B 

Sílvia Díaz Reforç d’EE 5è.A 

 
Excepcionalment cada grup tindrà només 2 mestres i un reforç d’EE. Les tutores 
faran també música i ed. Física, tot i no ser-ne especialistes. 

 
ENTREVISTES FAMÍLIA-TUTOR 
Aquest any , a causa de les mesures Covid, les entrevistes hauran de ser per telèfon 
o videoconferència. Els pares o la tutora la demanaran per email. 
 
Amor : arodr262@pcasals.cat   Esther: ejimen33@pcasals.cat 
Montse O.: molmos22@pcasals.cat    Sílvia : sdiaz6@pcasals.cat   
Marc: mmonte95@pcasals.cat 
 
 

mailto:escolapaucasals@xtec.cat%0d
http://www.escolapaucasalssabadell.cat/
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CONVIVÈNCIA 
A les sessions tutorials es treballen dos aspectes importants: 

 Aspectes organitzatius d’aula (càrrecs, feina setmanal, deures...). 

 Un treball més orientat a fomentar i crear un bon ambient de treball a 
l’aula, millorar la convivència, i a la resolució de possibles conflictes  amb 
activitats d’habilitats socials i altres materials i programes que tenim a l’escola. 

 
Tractament de les incidències: 

 A les reunions de l’equip docent es tracten també aspectes relacionats amb la 
convivència per tal d’arribar a acords comuns en les formes d’actuació. 

 El tutor/a centralitza el seguiment de les incidències significatives detectades pels 
mestres que intervenim amb els vostres fills/es. 

 En cas de produir-se un conflicte important, el tutor o mestre que ha tractat el 
conflicte parlarà amb la família al més aviat possible perquè estigui informada.  

 L’escola disposa d’uns fulls de reflexió individual dels alumnes (en funció de 
l’edat, amb suport del mestre). Aquests fulls de reflexió són de gran utilitat per 
poder parlar amb l'alumne sobre els fets ocorreguts i tractar de cercar vies de 
reparació o solució del conflicte. 

 Quan les incidències d'un alumne siguin reiterades i es cregui convenient, 
l'escola disposa d'una comissió de convivència, que tractaria aquest 
comportament amb l'alumne i la família.  

 Si detecteu alguna incidència, us demanem que informeu al tutor/a al més aviat 
possible per tal de poder actuar amb la màxima celeritat i evitar d'aquesta 
manera el possible agreujament. 

 
 
ABSÈNCIES I RETARDS 
Cal que tots els nens/nenes siguin puntuals a les entrades: 8’50 h del matí i 14’50 h 
de la tarda, a fi de no interrompre el funcionament de l’aula i poder aprofitar al màxim 
les activitats. 
En cas de retard, l’alumne/a s’ha de presentar a l’escola amb la persona 
responsable o amb una nota que ho justifiqui. 
 
Qualsevol absència (per malaltia o altre motiu) haurà d’ésser justificada mitjançant 
email a la tutora. 
Quan un nen/nena hagi de sortir de l’escola abans de l’hora establerta, cal que porti 
una nota, indicant el motiu, que es lliurarà al mestre i se’l deixarà sortir (el conserge 
serà la persona encarregada d’anar a buscar l’alumne, vosaltres no heu d’anar a les 
aules). És necessari que els vingueu a recollir, fins i tot en el cas d’alumnes 
grans. No es permetrà la sortida de cap alumne sol dins l’horari escolar (inclòs 
l’hora de menjador). 
 
Si preveieu que faltarà alguns dies, s’ha de notificar als mestres amb una nota 
escrita a l’agenda. En cas de ser un imprevist ho podeu comunicar trucant per 
telèfon 937165146. 
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L’entrada dels alumnes de cicle superior es farà per la porta de vehicles de 
l’Olímpia a les 8’50h i 14’50h. També sortiran per allà.  
Se’ls prendrà la temperatura a l’entrar. Si tenen més de 37’5º no podran entrar a 
l’escola. També es rentaran les mans amb gel diverses vegades al dia. 
 

ACTIVITATS I SORTIDES PEDAGÒGIQUES  
 
Degut a les normes de la Covid, els dos grups NO poden anar junts d’excursió. Per 
tant de moment, no en podrem fer. Si es dóna el cas, que hi pugui anar un sol grup i 
depenent de l’aforament del lloc a visitar, ja us ho comunicarem i fareu el pagament 
per l’app TPV.   
 

 
QUOTES DE PAGAMENT: Material i sortides 
La quota de material i sortides és de 109€ 
- Material de cicle: 45€ 
- Copisteria, reposició de llibres, material higiènic...34€ 
- Autocars, monitors: 30€ 
 
Els pagaments estan repartits en dues quotes (una al mes de novembre i l’altra al 
mes de febrer) que es cobraran mitjançant  l’aplicació TPV.  
 
La part de monitors i sortides no es cobrarà el primer trimestre, i dependrà de si se’n 
fan o no, que pugui ser modificada. 
Per acord del Consell Escolar, quan l’alumne/a no pugui assistir a les sortides es 
tornarà exclusivament la part corresponent a l’entrada individual.  

 
MATERIAL 
En cas de que algun alumne perdi un llibre o el faci malbé serà la família qui haurà 
d’adquirir-ne un de nou per reposar-lo. 
Aquest curs NO es poden compartir materials, per tant els alumnes s’emportaran a 
casa els llibres i els hauran de portar quan convingui. Han de ser molt responsables 
amb els seus materials. Ja vam donar la llista a finals de curs. 
 

AGENDA  
És una eina molt important d’organització i control, per aquest motiu l’han de tenir 
sempre per poder anotar tot el que el calgui. 
 

És important una revisió freqüent de l’agenda per part dels pares. 

 
EDUCACIÓ FÍSICA   
El dia que tenen Educació Física, han de venir amb roba i calçat  adequats per fer 
esport (xandall i sabatilles): 
- Dilluns de 14’50 a 16’20 5èB 
- Dimarts de 14’50 a 16’20 5èA 
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Com que no es poden utilitzar els vestidors, no cal portar samarreta de recanvi. 
Poden portar una ampolleta d’aigua. 
 
BIBLIOTECA  
Cada aula està dotada de llibres de lectura adients a la seva edat. Al llarg del curs es 
deixen en préstec per tal d’ajudar a la creació de l’hàbit lector.  
 
No es pot fer servir la biblioteca de l’escola, però farem un dipòsit de llibres per cada 
classe i els anirem deixant en quarantena després del préstec. 
 

Plàstica 
A l’inici de curs, l’alumnat ha de portar una bata o una samarreta que es pugui tacar, 
marcada amb el nom i amb veta. 
 

CONTROLS  
Un cop fets els controls es tornen corregits a l’alumnat, es revisen col·lectivament a 
l’aula i es retornen per tal que puguin mostrar els seus resultats a les famílies . 
 

ESMORZAR 
Es recomana que l’alumnat vingui esmorzat de casa i que porti un petit entrepà  o 
una peça de fruita per menjar a l’hora del pati preferiblement dins d’una carmanyola 
marcada amb el nom.  
Aquest any s’haurà d’esmorzar a la classe, us demanen que els esmorzars siguin 
petits. 
 
 

 
HÀBITS QUE ES TREBALLARAN A L’ESCOLA DURANT EL CURS  
 
És molt important, a l’hora de treballar aquests aspectes, la vostra col·laboració per 
tal d’incidir des de casa i des de l’escola. Sempre que la situació sanitària ens ho 
permeti, podrem treballar els següents hàbits.  
 
- Saber mantenir nets els llocs on habitualment es mouen. 
- Assumir responsabilitats de la classe: repartir i recollir els llibres, les llibretes i 

folis, ser responsables dels jocs i de la biblioteca d’aula, mantenir l’ordre de 
l’aula, esborrar la pissarra... 

- Respectar el material de l’aula. 
- Saber treballar sols. 
- Treballar en equip, col·laborant amb els altres. 
- Saber guardar el torn de paraula en un diàleg col·lectiu, i escoltar als altres i                           

respectar-los. 
- Ser capaç  de treballar en silenci si el  treball és individual, o en veu baixa si és 

en equip, per tal de no destorbar els companys. 
- Saber pujar i baixar en ordre. 
- Acostumar-se a anar al lavabo durant la mitja hora de pati.  
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- Portar el material necessari per treballar cada dia, i reposar-lo quan aquest 
s’esgoti. 

 
HÀBITS QUE CAL REFORÇAR DES DE CASA 

A) HÀBITS PERSONALS 

- Cal mantenir nets i endreçats els llocs per on es mouen. 
- Controlar l’ús que fan de l’ordinador, les consoles i la televisió i seleccionar els 

programes adients a l’edat. 
- Cal que col·laborin de manera sistemàtica amb les feines de casa i que se’n facin 

responsables. 
- L’hora d’anar a dormir ha de ser aproximadament la mateixa cada dia. També cal 

llevar-se amb el temps necessari per arribar puntuals a l’escola. 
- Cal dormir aproximadament unes 10 hores diàries. 
- Anar al lavabo abans de sortir de casa (matí i tarda). 
- Portar sempre a sobre mocadors de paper. 

B) HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI 

De vegades portaran treballs complementaris o de reforç per fer a casa. Quan un 
alumne no acabi els treballs previstos a classe, també se’ls emportaran per tal 
d’acabar-los.  
- L’alumnat  ha de tenir un horari de treball diari (1 h – 1h 30 min)  . Respecteu al 

màxim el mateix horari d’estudi cada dia . 
- El lloc d’estudi hauria de ser aïllat i còmode: una habitació amb un taula de treball 

àmplia i amb llum suficient, sense televisió. 
- Cal tenir tot el material de treball a l’abast. 
- És necessari disposar d’ordinador o tauleta amb connexió a Internet.  
- Aniria molt bé que cada dia llegissin una estona. 
- Cal preparar amb temps el material que es necessita per a les classes de 

l’endemà. 
- S’ha de procurar mantenir net el lloc de treball. Acostumar-los també a la bona 

presentació dels treballs i exercicis i que, en general, siguin polits i nets. Cal la 
supervisió dels pares. 

- S’han de portar al dia els treballs de classe. Aprofitar el cap de setmana per tal 
de recuperar feines endarrerides i /o avançar per la propera setmana.  

- Cal ser molt sistemàtic amb l’ús de l’agenda:  anotar totes les feines i revisar-la 
sovint. 
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ÀREES CURRICULARS DEL CICLE SUPERIOR 

Objectius a assolir a final de cinquè 
 
ÀREA DE LLENGUA: 5è 
 

COMUNICACIÓ ORAL 

EXPRESSIÓ ORAL 

Participar  a vegades en interaccions orals (debats, diàlegs, ...) de manera espontània 

Saber demanar el torn de paraula i esperar per intervenir 

Utilitzar un vocabulari bàsic i estructures morfosintàctiques senzilles de forma correcta 

Tenir poques interferències lingüístiques 

Memoritzar textos molt curts 

Fer breus exposicions orals de manera comprensible 

Vocalitzar de forma clara i entenedora. 

Participar en una exposició a partir d’un guió o imatge. 

COMPRENSIÓ ORAL 

Captar el sentit global d’una exposició oral 

Fer una escolta activa quan parlen els altres i en situacions comunicatives quotidianes 

Mantenir el contacte visual 

Ser capaç de captar la idea principal d'avisos i missatges clars i senzills (instruccions) 

Comprendre el  vocabulari i expressions d'ús habitual 

Comprendre  missatges orals en diferents contextos 

Saber fer preguntes després d’escoltar una exposició o veure algun missatge audiovisual 

Comprendre emissions audiovisuals. 

COMPRENSIÓ LECTORA 

LECTURA 

Conèixer quines són les dades bibliogràfiques bàsiques d'un llibre 

Interpretar les grafies de manera correcta 

Fer una segmentació correcta a nivell de paraula i de frase simple 

Llegir amb bona pronuncia amb algun error aïllat 

Llegir a una velocitat lectora de 120 paraules per minut 

Llegir amb un ritme i volum adequat. 

Llegir amb fluïdesa que permet al receptor entendre el contingut global del text.  

Fer una entonació en frases simples i amb els signes de puntuació més habituals. 

Adequar el to, l’entonació i la modulació de la veu en lectures públiques. 

COMPRENSIÓ 

Assolir la puntuació mínima (4) en les proves ACL de 5è.  

Identificar el sentit global del text 

Localitzar la informació explícita d’un text  

Identificar algunes idees rellevants 

Establir alguna relació entre diferents parts del text 

Interpretar el significat dels connectors : i, però, perquè,   

Comprendre frases amb una estructura morfosintàctica bàsica. 

Comprendre missatges en suport audiovisual. 
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Respondre preguntes bàsiques a partir d’un text. 

Localitzar i seleccionar algunes informacions pertinents de la cerca amb ajuda d’una pauta 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Planificar el text 

Elaborar un esquema o esborrany com a pas previ abans de fer un escrit amb ajuda 

Escriure un text de 10 a 15 línies  ratlles 

Durant el procés d’escriptura 

Escriure allò que correspongui al que es demana. 

Utilitzar els signes de puntuació bàsics amb algun error: punts per separar oracions,  per 

separar paràgrafs i comes per separar elements d'una enumeració. 

Utilitzar algun paràgraf en els seus escrits. 

Utilitzar els pronoms personals correctament 

Utilitzar alguns connectors  per relacionar les frases d’un escrit 

Evitar les interferències lèxiques. Màxim 5 en un text  

Utilitzar un vocabulari pobre però entenedor. 

Elaborar frases ordenades amb tots els elements. 

Escriure un text espontani amb un màxim d’errades morfosintàctiques: concordança 

gramatical, ús incorrecte de preposicions... Màxim 7 en un text. 

Saber escriure un text espontani sense faltes d’ortografia natural. 

Saber escriure un text espontani amb un màxim de faltes d’ortografia arbitrària (16 errades). 

Després de l’escriptura 

Ser  capaç de corregir-ne alguns errors. Es poden mantenir tres errades. 

Fer una bona presentació dels textos escrits: cal·ligrafia entenedora, marges, nom, data, 

títol destacat. Pot mancar dos d’aquests elements. 

Utilitzar algun recurs de consulta més bàsics (diccionari ortogràfic, corrector ortogràfic, 

carpeta de l’escriptor) per revisar el text. 

LITERÀRIA 

Llegeix i comprèn textos adequats a l’edat  

Escriu textos entenedors i ordenats de tipologia diversa.  

PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Mostrar respecte per les altres llengües. 

Reconèixer paraules senzilles en diferents idiomes. 

Comparar els grafismes i elements lèxics de diferents llengües. 

Fer connexions amb les llengues que l’alumne ja coneix per descodificar noves paraules 
amb altres llengües.  

 

 

 

 
 

ÀREA D’ANGLÈS: 5è 
 

COMPRENSIÓ ORAL 

Entendre les interaccions orals i específiques treballades en diferents contextos. 

Participar activament de les interaccions orals treballades  

Captar informació rellevant de missatges orals enregistrats.  
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 COMPRENSIÓ LECTORA 

Llegir i comprendre diferents tipologies de textos.  

Extreure informació rellevant de diferents tipologies de textos escrits relacionats amb temes 
coneguts i amb una finalitat comunicativa concreta. 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Escriure frases i textos curts significatius relacionats amb els temes treballats seguint un 
model i amb finalitat comunicativa.  

Utilitzar el vocabulari treballat.  

COMUNICACIÓ ORAL 

Utilitzar la llengua anglesa en situacions pròpies de l’aula 

Reproduir cançons i textos breus, tenint en compte la pronunciació, ritme i entonació.  

LITERÀRIA 

Mostrar interès per la lectura en llengua estrangera.  

PLURILINGÜE 

Mostrar interès per aprendre la llengua.  

Distingir semblances i diferències entre llengües.  
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ÀREA DE MATEMÀTIQUES: 5è 
 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

PROBLEMES 

Comprendre els enunciats i explicitar les solucions dels problemes 

Identificar i resoldre problemes de la vida quotidiana, relacionar la realitat i les 
matemàtiques i valorar els coneixements matemàtics per resoldre aquests problemes. 

Saber raonar i resoldre problemes amb dues operacions amb nombres naturals i decimals. 

Resoldre problemes senzills utilitzant la suma i resta de fraccions amb el mateix 
denominador. 

Resoldre problemes amb euros arrodonint els preus. 

RAONAMENT I PROVA 

NOMBRES  

Reconèixer, llegir, escriure i descompondre  nombres naturals fins a set  xifres. 

Comparar nombres de sis i set  xifres (fins al milió). 

Aproximar nombres fins a sis xifres a la desena, la centena o el miler més pròxim. 

Saber representar nombres naturals en una línia recta i ordenar-los. 

Saber representar  nombres decimals sobre una línia recta i ordenar-los fins els dècims. 

Llegir i escriure nombres decimals fins a les mil·lèsimes. 

Saber representar fraccions senzilles sobre una línia recta. 

Introduir els múltiples i els divisors d’un nombre. 

CÀLCUL I ESTIMACIÓ 

Saber les taules de multiplicar. 

Resoldre operacions  i problemes utilitzant diferents estratègies de càlcul. 

Arrodonir nombres decimals.  
OPERACIONS 

Reconèixer els elements de la divisió: dividend, divisor, residu i quocient. 

Dominar la mecànica de les operacions bàsiques: suma, resta, multiplicació i divisió per una 
i dues xifres. 

Dominar la mecànica de la suma, resta de nombres decimals. 

Introduir la multiplicació i la divisió d’un nombre decimal per un nombre natural.  

Saber multiplicar i dividir per la unitat seguida de zeros. 

Elaborar estratègies de càlcul amb decimals: dividir enters entre 10, 100, 1000. 

Dominar la mecànica de la suma i resta de fraccions amb el mateix denominador. 

FRACCIONS 

Llegir, escriure i representar fraccions. 

Conèixer el concepte de fracció com una part d’una unitat. 

Identificar una fracció com una divisió. 

Relacionar fraccions decimals amb dècimes. 

Saber ordenar fraccions d’igual denominador. 

Obtenir la suma i la resta de fraccions amb denominador igual. 

Identificar la meitat i el quart com a fraccions d'ús quotidià. 

CONNEXIONS 

RELACIONS I CANVI 

Analitzar les propietats dels nombres i de les operacions (commutativa).  

Seguir sèries numèriques senzilles, geomètriques i descoberta del patró. 

Utilitzar i elaborar gràfics i taules senzilles per analitzar constants i canvis. 

Interpretar i expressar funcions lineals conegudes (creixement, temperatura...). 
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Modelitzar i contrastar situacions-problema mitjançant gràfics (fletxes, taules de doble 
entrada, diagrames d’arbre) i frases matemàtiques de manera molt senzilla. 

Realitzar  jocs matemàtics mitjançant la manipulació de diversos elements. 

COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

GRÀFIQUES  
Interpretar el gràfic lineal o diagrama de línies. 

Elaborar una taula de doble entrada. 

Construir un gràfic lineal. 

Elaborar una taula. 

Representar dades en un esquema. 

Utilitzar sèries i patrons. 

Representar situacions matemàtiques: dibuixos, esquemes i taules. 

Conèixer els nombres romans. 

ESPAI I FORMA 

ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES I PROPIETATS DE LES FIGURES 
GEOMÈTRIQUES  

Rectes  

Traçar rectes paral·leles, secants i perpendiculars. 

Usar l’escaire i el cartabó. 

Identificar en l’entorn els diferents tipus de rectes. 

Angles 

Identificar els elements de l’angle: costats i vèrtex. 

Construir angles. 

Mesurar els graus d’un angle. 

Llegir les busques del rellotge. 

Saber quin és el funcionament del rellotge de sol. 

Triangles i quadrilàters (superfície) 

Classificar els triangles segons els costats: Equilàters, isòsceles i escalens. 

Classificar els triangles segons els angles: Acutangles, rectangles i obtusangles. 

Classificar els quadrilàters segons els costats paral·lels: Paral·lelograms, trapezis i 
trapezoides. 

Calcular l’àrea del quadrat.  

Calcular l’àrea dels rectangles. 

Calcular el perímetre dels rectangles. 

Poliedres i cossos rodons 

Descriure els políedres. 

Identificar les parts dels políedres: cares, arestes i vèrtexs. 

Identificar els cossos rodons.  

Fer el desenvolupament pla d’un cos geomètric. 
Polígons 

Diferenciar pla, recta, punt, semirecta i segment.  

Traçar línies poligonals obertes i tancades. 

Definir polígon. 

Identificar els elements dels polígons: costats, vèrtexs, angles i diagonals. 
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Classificar polígons regulars segons el nombre de costats. 

LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE RELACIONS ESPACIALS 

Saber utilitzar escales sobre mapes per calcular distàncies reals (1:50) 

Localitzar  punts, crear camins i determinar la distància entre punts situats en un sistema de 
coordenades. 

IDENTIFICACIÓ I APLICACIÓ DE TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES 

Obtenir  imatges de figures geomètriques utilitzant superfícies reflectores, recursos TIC i 
altres materials. 

Reconèixer  la construcció d’angles a partir de girs (45º,90º) 

UTILITZACIÓ DE LA VISUALITZACIÓ I DE MODELS GEOMÈTRICS PER RESOLDRE 
PROBLEMES 

Representar sobre el paper  figures geomètriques amb propietats fixades, com les longituds 
dels costats o les mesures dels angles. 

Fer ús de representacions planes d’objectes tridimensionals per visualitzar i resoldre 
problemes d’àrees i volums (quadrat, rectangle, cub, prisma). 

Introduir l’ús del compàs, el transportador d’angles i els recursos TIC per ampliar la 
capacitat de raonament espacial. 

Saber aplicar idees i conceptes geomètrics senzills a problemes de la vida diària i de 
l’entorn.  

MESURA 

Unitats de longitud 

Treballar amb múltiples i submúltiples del metre. 

Convertir a una mateixa unitat mesures expressades en unitats diferents. 

El temps 

Relacionar períodes de temps iguals amb unitats diferents.  

Fer servir les unitats de temps adequades en cada situació. 

Interpretar el mapa de fusos horaris. 

Unitats de superfície 

Interpretar la unitat del metre quadrat. 

Conèixer els múltiples i submúltiples del metre quadrat. 

Convertir unitats de superfície multiplicant o dividint per cent. 

Descriure de manera acurada, oral i escrita, el procés de mesura realitzat. 

Saber determinar les àrees del rectangle, el quadrat i el triangle així com  el volum del cub. 

Unitats de massa, capacitat i volum 

Reconèixer la importància de les unitats de gram i quilogram. 

Treballar amb múltiples i submúltiples del gram. 

Trobar equivalències entre unitats de mesura. 

Treballar amb múltiples i submúltiples del metre cúbic. 

Treballar amb múltiples i submúltiples del litre. 
Convertir unitats de volum i capacitat. 
Convertir unitats de volum multiplicant o dividint per mil.  

ESTADÍSTICA I ATZAR 

Interpretar el gràfic lineal o diagrama de línies. 

Elaborar una taula de doble entrada. 

Construir un gràfic lineal. 

Elaborar una taula. 

Representar dades en un esquema. 

Utilitzar sèries i patrons. 

Representar situacions matemàtiques: dibuixos, esquemes i taules. 

Conèixer els nombres romans. 

Llegir i escriure nombres romans. 
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Descriure un diagrama d’arbre o arbre de possibilitats. 

Descriure un gràfic de sectors. 

 
 
 
 

ÀREA DE MEDI NATURAL: 5è 
 

SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 

LES PERSONES I LA SALUT 

Tenir una visió integrada dels aparells i sistemes que possibiliten les funcions dels cos 

humà. 

Tenir una valoració critica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i 

la pròpia.  

Saber els riscos del consum del tabac i l’alcohol. 

Conèixer els hàbits d’higiene i estils de vida saludables. 

Conèixer i valorar els avanços de la ciència en l’alimentació i la salut. 

Saber expressar raonadament  les valoracions pròpies i saber contrastar  amb les 
valoracions dels altres sobre decisions que afavoreixen un comportament responsable i 
saludable. 

EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS 

Saber relacionar entre les funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs.  

Tenir criteri per a l’observació científica d’éssers viu. 

Saber claus i guies per a la classificació d’organismes. 

Saber observar i descriure alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. 

TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 

Realitzar  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. 

Argumentar oralment i de forma escrita les propostes de solució del treball d’investigació. 

Saber utilitzar  material i tècniques específiques de laboratori. 

Cercar i contrastar informació en els diferents suports (lectura de textos científics, 

d’imatges, gràfics...). 

Planificar experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament. 

Netejar, ordenar, mantenir  i estalviar els materials i l’instrumental. 

Saber utilitzar la lupa binocular per a l’observació de petits organismes o part d’ells. 

Conèixer i saber utilitzar els instruments i objectes d’ús habitual al laboratori. 

Conèixer i aplicar les normes de seguretat en el laboratori. 

MATÈRIA I ENERGIA 

Saber mesurar i comparat masses i volums de materials diversos.  

Saber observar, experimentar i descriure materials amb diferents densitats. 

Poder analitzar els efectes d’una força o diferents forces sobre un objecte. Saber aplicar a 
l’estudi màquines simples que s’utilitzen habitualment a l’escola o a casa. 

Saber quines són les fonts d’energia més utilitzades en la societat. 

Diferenciar  entre energies renovables i no renovables. 
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Planificar  i realitzar experiències sobre el comportament de materials davant de la llum, el 
sol, la calor, la humitat i l’electricitat. 

Conèixer  els termes de reducció, reutilització i reciclatge de residus i quins criteris de 
separació i selecció hi ha.  

 
 

ÀREA DE MEDI SOCIAL  I CULTURAL: 5è 
 

MÓN ACTUAL 

EL MÓN QUE ENS ENVOLTA 

Reconèixer la Terra, planeta del sistema solar. 

Saber llegir i interpretar les dades del temps atmosfèric en diferents representacions. 

Identificar  la relació entre clima, vegetació i relleu de Catalunya. 

Saber els principals riscos mediambientals relacionats amb el clima. 

Identificar i localitzar  les principals unitats de relleu i la hidrografia de Catalunya. 

Utilitzar i interpretar les diferents representacions cartogràfiques (plànols, fotos aèries, 

croquis...), en diferents suports, per localitzar elements importants del medi físic. 

Saber valorar les actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 

CANVIS I CONTINUÏTAT EN EL TEMPS 

Fer un bon ús de les  diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per 

contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir elements per explicar les 

accions humanes. 

Valorar la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i 

la construcció del futur. 

Saber analitzar l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper mostrant-hi 

respecte. (Sortida). 

CIUTADANIA 

PERSONES, CULTURES I SOCIETATS 

Participar activament a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. 

Reconèixer  la diversitat d’opinions. 

Saber fer ús dels diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions. 

Conèixer l’organització territorial de Catalunya. 

Conèixer les principals institucions democràtiques i organitzacions polítiques. 

Valorar el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics. 

Reconèixer i valorar la diversitat cultural i lingüística de Catalunya i d’Espanya. 

Conèixer els símbols que identifiquen Catalunya en el marc europeu. 

Valorar els drets i deures dels ciutadans i el paper individual i col·lectiu en la construcció 

d’un món més just i equitatiu. 

Valorar  la necessitat d’un compromís per a la resolució de problemàtiques socials. 

Rebutjar els estereotips i prejudicis, així com les situacions d’injustícia i discriminació, per 

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

i respecte amb els altres. 

Prevenir  la violència masclista i de qualsevol fanatisme. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA: 5è 
 

ACTIVITAT FÍSICA  

Realitzar activitats per treballar les capacitats físiques. 

Reconèixer amb els estiraments els principals músculs, ossos i articulacions del cos.  

Saber aplicar la respiració al control motriu. 

HÀBITS SALUDABLES 

Portar roba adequada per fer activitat física. 

Realitzar els hàbits higiènics després de la pràctica esportiva. 

Prevenir lesions en l’activitat física valorant la importància de l’escalfament, la dosificació de 
l’esforç i la recuperació. 

Entendre els beneficis d’una bona alimentació i els seus efectes en la salut 

Utilitzar els materials i els espais amb cura i respectant les normes.  

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

Utilitzar els moviments del cos per representar. 

Interpretar i crear situacions que suposin comunicació corporal. 

Respectar les diferents formes d’expressar-se. 

JOC MOTOR I TEMPS LLIURE 

Participar i gaudir del joc. 

Acceptar i respectar les normes del joc i les persones que participen amb independència del 
resultat. 

Cooperar i esforçar-se en les activitats físiques proposades. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS: 5è 
 

PERSONAL 

Mostrar autonomia i seguretat  

Mostrar interès pels aprenentatges 

Esforçar-se davant les dificultats 

INTERPERSONAL 

Mostrar una actitud d’ajuda i col·laboració 

Demanar ajut quan ho necessita 

Ser sensible als advertiments 

SOCIAL 

Participar activament en les tasques col·lectives 

Ser capaç d’assolir les normes 

Mostrar respecte envers els companys 

Mostrar respecte envers els mestres 

Mostrar-se comunicatiu amb els mestres 

 
 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: 5è 
 

MÚSICA 

PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ  

Saber dibuixar la clau de sol al pentagrama  
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Saber reconèixer i dibuixar les notes treballades al pentagrama ( do, re, mi, fa, sol, la, si, 
do´, re’, mi’ 

Saber que les notes treballades formen l’escala de do.  

Saber els graus de l’escala. Conèixer les distàncies entre els graus de l’escala: tons i 
semitons. 

Saber què és un acord i un arpegi. 

Conèixer les figures musicals (rodona ,blanca, negra, corxeres , corxera, semicorxeres, 
semicorxera, fusa i semifusa)  

Conèixer els silencis (de negra,  de blanca ,  de rodona, de corxera, de semicorxera, fusa i 
de semifusa. 

Conèixer les pulsacions de les figures musicals i els seus silencis. 

Conèixer les parts i el funcionament de l’aparell de fonació. 

Saber la classificació de les veus humanes i les seves característiques. 

Conèixer diferents tipus de gèneres musicals vocals i les seves característiques. 

Conèixer les famílies d’instruments que formen l’orquestra simfònica. 

Conèixer alguns aspectes de la vida d’algun compositor  

INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ  

Aprendre la lletra i la música de les cançons treballades 

Aprendre a interpretar una cançó de manera col·lectiva i individual 

Ser coneixedor del patrimoni musical del país i d’altres llocs 

Ser capaç d’escoltar amb atenció les audicions musicals i l’explicació de la mestra 

Ser capaç de reconèixer algun instrument musical que interpreta l’audició 

Gaudir escoltant música 

Mostrar respecte envers als companys i la mestra 

Ser capaç de seguir la pulsació amb el propi cos 

 
 

PLÀSTICA 

IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

Gaudir de l’expressió artística  

Ser capaç d’expressar-se mitjançant diverses tècniques 

Saber incorporar elements creatius en les seves produccions 

 

                                              Sabadell, setembre de  2020 
 

       
 
 

 


