
 

 
 

Els nens i nenes de P5 aquest curs aprendrem moltes coses: 

 

Descoberta d’un mateix i dels altres 

- Verbalitza quan una conducta no li agrada (Ex.: “No m’agrada que em facin això”). 

- Participa i gaudeix de les activitats proposades. 

- Expressa les seves emocions i sentiments als altres. 

- És conscient del seu cos i de les possibilitats de moviment que té. 

- Controla el seu cos en diverses situacions: espera, parada, activitat..., i en diferents 

moviments i desplaçaments. 

- Sap mantenir l’equilibri sol/a i en parella, en diferents situacions. 

- Participa activament en les diverses activitats de psicomotricitat. 

- Respecta el material de psicomotricitat. 

- Es mostra creatiu/va en el joc lliure. 

- Escolta i segueix les indicacions del/la mestre/a en les activitats psicomotrius. 

- Es mostra autònom/a a l’hora de posar-se i treure’s les sabates i els mitjons. 

- Busca companys/es per compartir el joc lliure. 

- Respecta els seus companys i companyes. 

- Expressa les seves emocions i sentiments als altres. 

- Mostra actitud d'ajuda vers els altres. 

- Davant d’un conflicte es mostra dialogant. 

- Comparteix les seves coses i les comunes. 

- És net/a i ordenat/da amb els seus estris personals. 

- Es mostra responsable en l’ús del material comú. 

- Mostra constància en les activitats proposades. 

- Es mostra autònom/a en la realització de les tasques de l’aula. 

- S'esforça per acabar les activitats començades. 

- És net/a i polit/da en la realització dels treballs. 

- És capaç de treballar sol/a, sense la supervisió de l’adult. 

- Té interès pels aprenentatges. 

- Segueix les instruccions de la mestra. 

- Arriba puntual en les entrades a l’escola 

- Identifica i reconeix situacions dels sentiments de vergonya, preocupació i il·lusió pròpies.  

- S’esforça per anar resolent situacions de dificultat, comptant amb l’ajut de les persones 

adultes i els iguals.  

- Li agrada participar en activitats psicomotrius.  



 

 
 

- Domina la coordinació en diferents tipus de desplaçaments.  

- Sap diferenciar la part dreta de la part esquerra del seu cos.  

- Gaudeix participant a l’activitat del “Fem dansa”  

- Domina el galop com a tipus de salt.  

- Coneix diferents nocions espacials i de situació.  

- Respecta les normes en les activitats psicomotrius.  

- Sap posar-se i treure’s les sabates i els mitjons antilliscants i guardar-los ben plegats a la 

bossa. 

- Participa i col·labora en petit grup.  

- S’interessa per les descobertes i aportacions dels seus companys.  

- Davant d’un conflicte utilitza el diàleg per expressar el propi punt de vista, entendre el de 

l’altre i trobar una solució conjunta.  

- Té cura del material que utilitzem a les diverses activitats.  

- S’adona de la necessitat de rentar-se les mans després de menjar i abans de treballar.  

- Acostuma a desar els seus estris personals a la motxilla.  

- Manté la taula neta.  

- Saluda en entrar i sortir.  

- Aporta informació al grup i la sap compartir amb els companys 

Descoberta de l’entorn 

- Identifica les característiques més importants dels projectes treballats. 

- Li agrada participar en l’elaboració dels projectes. 

- És capaç de formular hipòtesis sobre alguns experiments o situacions. 

- Reconeix magnituds: pesant i lleuger / gran, petit i mitjà. 

- Coneix les quantitats que representen els nombres de l'1 al 7. 

- Fa la grafia dels números de l'1 al 7. 

- Compta, ordena, compara, descompon i reconeix les quantitats i les grafies de l’1 al 7. 

- Segueix la sèrie numèrica ascendent, com a mínim fins al 10 (oralment). 

- Continua sèries ja iniciades. 

- Utilitza i diferencia situacions espacials: sobre - sota. 

- Resol petits problemes de càlcul mental. 

- Utilitza i aplica els termes temporals: abans, ara, després. 

- Sap en quin dia estem.  

- Identifica figures tridimensionals (esfera, cub, cilindre, prisma, piràmide i con)  i planes 

(rectangle, triangle, quadrat i cercle).  

- Identifica les diferents característiques del projecte del nom de la classe.  



 

 
 

- Mostra interès en els projectes de l’aula.  

- Gaudeix, participa de les activitats de l’aula i comparteix amb la resta de companys i 

companyes les seves experiències, idees i pensaments.  

- Identifica i anomena els cinc sentits així com les possibilitats sensorials que ens ofereixen.  

- Construeix un tot a partir de les seves parts (trencaclosques de peces).  

- Continua sèries de 4 elements.  

- Resol problemes de càlcul mental.  

- Ordena elements segons la seva alçada.  

- Construeix figures geomètriques planes: quadrat, rectangle i triangle.  

- Compta, ordena, compara, descompon i reconeix les quantitats i les grafies de l’1 al 9.  

- Traça els números fins el 9 

 

Comunicació i llenguatge 

- Entén les consignes verbals. 

- Mostra una actitud adequada en l’escolta d’audicions. 

- Discrimina les qualitats del so treballades. 

- Mostra interès en l’escolta de contes.  

- Recorda els contes explicats a classe. 

- Participa en les converses de la classe, s'interessa per les activitats de llengua oral 

- Memoritza dites i poemes. S'interessa pels textos de tradició popular. 

- S'expressa de manera ordenada i amb vocabulari adequat per l’edat 

- Participa activament a les classes d’anglès. 

- Recorda el vocabulari treballat en anglès. 

- Controla la continuïtat i la direccionalitat de les línies i dels grafismes treballats. 

- S’inicia en l’escriptura i la confecció de paraules tal com sonen (escriptura natural). 

- És capaç de relacionar un mot amb la seva imatge. 

- Reconeix la grafia i el so de les vocals. 

- S’inicia en el reconeixement de la grafia i el so de les consonants 

- S’inicia en la lectura de monosíl·labs i paraules conegudes. 

- Utilitza correctament diferents tècniques plàstiques. 

- Mostra interès en la producció d’obres plàstiques 

- Canta les cançons treballades. 

- Balla les danses treballades. 

- Participa en les activitats musicals 

- Comprèn i participa en l’expressió de dites, rodolins i poemes de tradició popular.  



 

 
 

- Recorda els contes explicats a classe.  

- Gaudeix dramatitzant els contes treballats.  

- Progressa en el domini de les destreses manuals: retallar, arrugar, estripar, punxar, 

enganxar...  

- Li agrada cantar.  

- Li agrada treballar i gaudir de la dansa i el moviment.  

- Gaudeix participant en les activitats proposades a música.  

- Discrimina el timbre dels instruments treballats. 

- Expressa els sentiments als altres.  

- Participa i expressa la seva opinió en les converses de la classe.  

- Entén les explicacions sense dificultat.  

- Li agrada l’aprenentatge de l’anglès.  

- Participa activament en les classes d’anglès.  

- Comprèn instruccions senzilles en anglès.  

- Aprèn i recorda el vocabulari treballat en anglès.  

- Participa i s’interessa per les activitats i jocs de llengua.  

- S’inicia en la confecció de frases senzilles (escriptura natural)  

- Escriu paraules tal com sonen (escriptura natural).  

- Reconeix el so i la grafia de les vocals i consonants.  

- Copia frases sense deixar-se cap lletra, aplicant la direccionalitat d’esquerra a dreta.  

- Capta bé el ritme sil·làbic de les paraules.  

- S’inicia en la lectura.  

- Sap dibuixar la figura humana amb detall.  

- Mostra interès per aplicar les tècniques plàstiques treballades.  

- Gaudeix dels treballs plàstics i visuals.  

- Sap traçar línies rectes (verticals, horitzontals i inclinades) seguint la direccionalitat 

correcta.  

- Executa amb precisió la combinació de traços rectes, inclinats i corbats ( onades, ganxos, 

creus, cercles, llaços, bucles,..) a l’hora d’escriure les diferents grafies en lletra lligada.  

- Reconeix i traça tot l’alfabet en majúscula i progressa en el traç de la lletra lligada: mostra 

esforç i interès.  

- S’inicia a escriure el seu nom en lletra lligada 

 

 

 


