
 

 
 

Els nens i nenes de 6è aquest curs aprendrem moltes coses: 

 

Àmbit Lingüístic 

- Fer exposicions, descripcions i explicacions orals, utilitzant to de veu i  gesticulació adequat 

amb diferents suports visuals, de manera adequada i comprensible. 

- Utilitzar estratègies per preparar les exposicions orals: planificació, memorització i assaig. 

- Comprendre textos orals diversos emprant  diverses estratègies.  

- Fer petites síntesis de textos orals de tipologia diversa 

- Reproduir textos orals memoritzats: poemes, cançons, dramatitzacions,..  

- Respectar el torn de paraula, les opinions dels altres, el to de veu,... 

- Participar en debats aportant i defensant idees pròpies i justificant-les amb arguments 

raonats en pro i en contra 

- Utilitzar estratègies de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura, identificant 

les informacions literals i les inferencials. 

- Estratègies per la cerca d’informació en fonts impreses o a Internet 

- Llegir amb entonació, fluïdesa i velocitat adequada a cada situació comunicativa 

- Escriure textos de diferents tipologies: narracions, textos instructius, descripcions, notícies,... 

- Planificar abans d’escriure (intenció, destinatari,...) 

- Revisar a l’acabar aplicant les normes ortogràfiques i gramaticals apreses, la coherència i la 

cohesió en l’organització i estructura del text. 

- Fer bona presentació en els treballs escrits. 

- Normes ortogràfiques arbitràries: les treballades els cursos anteriors més accentuació 

(obert/tancat), diftongs, ...   

- Normes d’ortografia diferencials entre el castellà i el català (accent obert, diftongs,....) 

- Categories gramaticals: tipus de determinants,  classes de noms, adjectius, pronom, 

adjectiu, verb (Temps i persona, formes) , adverbis, preposicions i conjuncions 

- Mecanismes de derivació, composició, famílies de paraules, comparacions 

- Concordança de gènere, nombre i persona  en les frases 

- Sinònims, antònims i polisèmia 

- Signes de puntuació: punt final, punt i seguit, coma, interrogant, exclamació, dos punts, punts 

suspensius, guió. 

- Lectura expressiva i entenedora de textos literaris en lectures públiques 

- Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris de diferents tipologies: poesia, novel·la,.. 

- Utilitzar la biblioteca per a la cerca d’informació i adquisició de coneixements 

- Fer esquemes per sintetitzar el contingut d’un text 



 

 
 

Anglès: 

- Comprensió oral de textos diversos (listenings)  

- Comprensió i participació en situacions d’intercanvi social: saludar, acomiadar-se, felicitar, 

disculpar-se,... 

- Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació. 

- Lectura i escriptura de vocabulari treballat a l’aula 

- Comprensió de textos senzills relacionats amb la vida quotidiana 

- Escriptura de petits textos  

- Ús del diccionari en anglès i francès 

- Memorització de cançons, poemes, diàlegs, petits textos, ... 

- Participació ewtinnings  i Erasmus on farem activitats amb els nostres socis europeus 

utilitzant l’anglès (tradicions, festes,.....) 

Francès 

- Introducció a una segona llengua estrangera 

- Comprensió d’instruccions simples de treball i actuacions d’aula 

- Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social: saludar, acomiadar-se,... 

- Vocabulari en francès mitjançant cançons, jocs, teatre 

- Participació etwinning   

 

Àmbit Matemàtic  

- Les fraccions: resolució de problemes competencials, fer operacions,... 

- Els decimals: resolució de problemes competencials, fer operacions,... 

- Els percentatges: resolució de problemes competencials 

- Relacions entre fraccions, decimals i percentatges 

- Resoldre problemes amb magnituds de longitud, capacitat, massa  

- Resoldre situacions problemes amb unitats del  temps (fer operacions) 

- Descompondre nombres i arrodoniment de quantitats 

- Ús de la calculadora per desenvolupar el càlcul 

- Consolidar l’algoritme de suma, resta, multiplicació i divisió 

- Trobar patrons per facilitar el càlcul. 

- Utilitzar escales sobre mapes per calcular distàncies reals 

- Classificar cossos tot analitzant les seves propietats: angles, costats, cares, arestes,..  

- Creació de figures tridimensionals  

- Realitzar simetries, sistemes de coordenades, girs, translacions 

- Reconeixement i construccions d’angles 



 

 
 

- Ús del compàs i el transportador d’angles 

- Calcular l’àrea i perímetre de rectangles, quadrats, triangles i circumferència 

- Calcular el volum del cub 

- Recollir dades i fer representacions gràfiques estadístiques utilitzant diferents tipus de gràfics 

- Anàlisi de les dades recollides i interpretació de les gràfiques 

- Identificar la mitjana aritmètica, la moda i la  mediana  

- Càlcul de probabilitats 

- Robòtica 

 

Àmbit Coneixement del Medi 

- Fem projectes de medi on cerquem informació, treballem en grups cooperatius 

o Cos humà (óssos, músculs i articulacions) 

o Animals Invertebrats 

o La Terra (meteorologia) 

o El sistema solar 

o Localitat i Vallès Oriental (comarca) 

- Dins del projecte “L’escola la fem tots i totes” som els encarregats del projecte “Bibliotecaris” 

i “La Ràdio” 

 

Educació en Valors 

- Autogestió de les emocions 

- Estratègies d’autoconeixement i autoestima 

- Identificació dels propis prejudicis i estereotips 

- Valoració de l’esforç i la motivació 

- Assumpció  de responsabilitats i compromisos 

- Respecte pels drets i deures dels infants i dels adults (Declaració Universal) 

- Gestió de normes i límits 

- Estratègies per al diàleg: l’argumentació, la contra argumentació i les proves 

- Expressió d’opinions de forma assertiva mitjançant la conversa i  el debat  

- Habilitats de pensament relacionades amb l’ètica: causa-efecte, mitjà- finalitat 

- Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries 

- Reconeixement de les diferències com un element enriquidor de les relacions interpersonals 

 

 

 



 

 
 

Àmbit Artístic 

Música 

- Interpretar de memòria cançons i danses 

- Realitzar breus patrons de moviments i ritmes amb la veu, el cos i el moviment 

- Escoltar peces instrumentals i vocals de diferents autors  

- Interpretar peces musicals amb la flauta 

 

Educació Visual i Plàstica 

- Creació d’obres plàstiques amb material i tècniques diverses 

- Observar i valorar diferents obres artístiques 

- Conèixer les característiques dels materials: colors, textura,.... 

- Crear obres en volum  

 

Educació Física 

Treballem aspectes de les diferents dimensions: 

- Activitat Física 

- Hàbits Saludables 

o La dutxa  

- Expressió Corporal 

- Joc motor i temps de lleure 

 

 

 


