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PROGRAMACIÓNS ANUALS D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
 
Al llarg de l'etapa de l'educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupat les capacitats a l’entorn dels eixos següents: 

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma 
- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats. 
- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 
- Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia. 

 
2. Aprendre a pensar i a comunicar  

- Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 
- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per 

mitjà dels diversos llenguatges. 
 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa  
- Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en 

activitats socials i culturals. 
- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència. 
 

4. Aprendre a conviure i habitar el món 
- Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 
- Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració 

amb el grup i cap a la integració social. 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL P3 

 
 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Parts principals del cos  
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Equilibri corporal 

Esquema corporal 

Manipulació d’objectes  

Danses 

Emocions 

Hàbits  

 
 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Coneixement de l’entorn més proper   
 
 
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
 
 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Els sentits 

Experimentació i manipulació 

Coneixement dels elements naturals de 
l’entorn 

El respecte per l’entorn  

Joc simbòlic (classe i ludoteca) 

Sortides i festes populars 
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COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
-Comprensió d’instruccions i missatges simples.  
-Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de 
paraula, to de veu, respecte per les intervencions orals dels 
altres...  
-Reproducció de textos breus orals memoritzats com 
cançons, poemes, rimes... 
-Reproducció del lèxic bàsic  

 

 
 
 
Individual, petit grup i grup-classe 

 
 
 
Observació directa  
Avaluació contínua 

LLENGUATGE VERBAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Expressió oral (vivències personals)  
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Contes 

Dites i poemes 

Cançons 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Observació, manipulació, experimentació i raonament  
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 
 

 
 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Classificacions 

Figures geomètriques (cercle, triangle, rectangle i 
quadrat) 

Números ( del 0 al 3) 

Relació quantitat – grafia dels números 

LLENGUATGE PLÀSTIC 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Tècniques plàstiques  Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua Utilització de diferents materials 

Grafisme 
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LLENGUATGE MUSICAL  

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

So i silenci  
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Qualitats del so 

Danses i cançons 

Audicions 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL P4 

 
 
 

 
DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Exploració i reconeixement de l’esquema corporal  
 
 
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
 
 
Observació directa i 
indirecta 
Avaluació contínua 

Exploració i reconeixement de les possibilitats a través 
del joc i moviment. 

Gust i valoració del joc. 

Domini i progressió de les habilitats motrius bàsiques. 

Compressió i acceptació de les normes del joc. 

Acceptació de les pròpies habilitats i limitacions 

Cura personal 

Danses 

Expressió i identificació d’emocions pròpies a través de 
diferents llenguatges. 

Hàbits  

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Coneixement de l’entorn més proper   
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
Observació directa i 
indirecta 
Avaluació contínua 

Els sentits 

Experimentació i manipulació 

Coneixement dels elements naturals de l’entorn 

Identificació d’objectes del seu entorn proper. 

El respecte per l’entorn  

Joc simbòlic (classe i ludoteca) 

Sortides i festes populars 
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COMUNICACIÓ I LLENGUATGES    
LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral:  
-Comprensió d’instruccions i missatges simples.  
-Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de 
paraula, to de veu, respecte per les intervencions orals 
dels altres...  
-Reproducció de textos breus orals memoritzats com 
cançons, poemes, rimes... 
-Reproducció del lèxic bàsic  

 
 
 
Individual, petit grup i grup-classe 

 
 
 
Observació directa  
Avaluació contínua 

LLENGUATGE VERBAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Expressió oral (vivències personals): ampliació de 
vocabulari. 

 
 
 
 
 
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 
 

 
 
 
 
 
 
Observació directa i 
indirecta. 
Avaluació contínua. 

Aproximació al llenguatge escrit i a la lectura 

Distinció de les lletres del seu nom. 

Ordenació de lletres per formar paraules. 

Familiarització amb diferents tipologies textuals.  

Iniciació en el reconeixement d’una síl·laba (cops de veu 
picant paraules). 

Classificació de paraules curtes i llargues. 

Relació imatge- paraula. 

Establiment de la relació so- grafia.  

Consolidació de l’escriptura del propi nom i iniciació en el 
primer cognom. 

Iniciació a la lectura i reconeixement d’algunes paraules 
treballades.  

Ordenació de manera lògica, d’una seqüència. 

Contes: comprensió de la narració d’un conte 

Dites i poemes 
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Cançons 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Observació, manipulació, experimentació i raonament  
 
 
 
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 
 

 
 
 
 
 
Observació directa i 
indirecta. 
Avaluació contínua. 

Agrupació d’objectes fins a 5 elements. 

Treball de diferents conceptes matemàtics: gros-petit, 
calent- fred, llarg- curt, pesant- lleuger... 

Seriacions.  

Classificacions: per mida, color, forma,  

Figures geomètriques: cercle, quadrat, triangle, rectangle, 
piràmide, esfera, ciclindre. 

Números ( del 0 al 5) 

Relació quantitat – grafia dels números 

Problemes de lògica: iniciació a la suma i a la resta, 
resolució de problemes...  

Ordenació de manera lògica, d’una seqüència. 

Càlcul mental: quinzet 

LLENGUATGE PLÀSTIC 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Tècniques plàstiques: retallar, punxar, acolorir, dibuixar, 
crear en volum, esquinçar paper... 

 
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
Observació directa i 
indirecta 
Avaluació contínua 

Utilització de diferents materials: pintura, fang, material 
reciclat, suro, ceres, plastilina,  

Grafisme: línia vertical, horitzontal, inclinada, ascendent, 
descendent, corbes, espirals, cercles concèntrics, figures 
geomètriques... 
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LLENGUATGE MUSICAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
- Discriminació del so i del silenci, de les diferents 
qualitats del so: 
                         - Agut i greu (direccionalitat del so) 
                         - Fort i fluix 
                         - Llarg i curt  
- Característiques sonores d’ instruments Orff 
                   
- moviment del cos i les seves possibilitats. Adequació al 
so i a l’espai.  
-Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i 
d’arreu de diferents autors i estils.  
 

 
 
 
 
 
-Escolta activa 

- Exercicis rítmics 

- Activació del moviment, les qualitats 

sonores i el ritme  a través de danses   

-Cantar a l’uníson 

 

 
 
 
 
 
- Mostrar respecte a 
l’hora de participar en 
projectes artístics 
col·lectius. 
 
- Realitzar patrons de 
moviment, jocs motrius, 
esquemes rítmics i 
melòdics amb la veu i  el 
cos 
 

Interpretar i crear 
 
-Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les 
músiques, dels instruments i dels recursos digitals.  
-Interpretació de cançons i de danses.  
-Imitació, interpretació i improvisació i creació de motius 
melòdics i rítmics amb la veu, el cos i els instruments.      
- Expressió gràfiques d’accions senzilles que apareixen a 
les cançons         
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PROGRAMACIÓ    ANUAL P5 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Esquema corporal  
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Joc i moviment 

Habilitats i limitacions 

Cura personal 

Danses 

Emocions 

Hàbits  

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Coneixement de l’entorn més proper   
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Els sentits 

Experimentació i manipulació 

Coneixement dels elements naturals de l’entorn 

El respecte per l’entorn  

Joc simbòlic (classe i ludoteca) 

Sortides i festes populars 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES    
LLENGUA  ANGLESA 
CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

- Comprensió d’instruccions i missatges 
simples.  
-Normes bàsiques que regeixen la interacció 
oral: torn de paraula, to de veu, respecte per 
les intervencions orals dels altres...  
-Reproducció de textos breus orals 
memoritzats com cançons, poemes, rimes... 

 
 
Individual, petit grup i grup-classe 

 
 
Observació directa  
Avaluació contínua 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Salvador Lluch 

 

10 

 

-Reproducció del lèxic bàsic  
 

LLENGUATGE VERBAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Expressió oral (vivències personals)  
 
 
 
 
 
 
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Aproximació al llenguatge escrit i a la lectura 

Identificació i reconeixement de lletres i 
paraules. 

Familiarització amb diferents tipologies textuals. 

Reconeixement d’una síl·laba (cops de veu 
picant paraules) 

Classificació de paraules 

Relació imatge-paraula 

Establiment de la relació so-grafia 

Consolidació de l’escriptura del propi nom i el 
primer cognom en lletra lligada 

Iniciació a la lletra lligada 

Iniciació a la lectura i reconeixement d’algunes 
paraules en lletra lligada. 

Ordenació d’una seqüència 

Contes: comprensió de la narració d’un conte 

Dites i poemes 

Cançons 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Observació, manipulació, experimentació i 
raonament 

 
 
 
 
 
Individual, en petit i gran grup. 

 
 
 
 
 
Observació directa i indirecta 

Agrupació d’objectes fins a 10 elements 

Classificacions: per mida, color, forma... 

Treball de diferents conceptes matemàtics: gros-
petit, calent- fred, llarg- curt, pesant- lleuger... 
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Figures geomètriques: cercle, quadrat, triangle, 
rectangle, piràmide, esfera, cilindre, prisma... 

Projectes i ambients. 
 

Avaluació contínua 

Números ( del 0 al 9) 

Relació quantitat – grafia dels números 

Problemes de lògica 

Ordenació de  forma  lògica una seqüència 

Suma, resta, resolució de problemes 

Càlcul mental: quinzet 

LLENGUATGE PLÀSTIC 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Tècniques plàstiques: retallar, punxar, acolorir, 
dibuixar, crear volum, esquinçar paper...  

 
 
 
Individual, en petit i gran grup. 
Projectes i ambients. 

 
 
 
Observació directa i indirecta 
Avaluació contínua 

Utilització de diferents materials: pintura, fang, 
materials reciclats, suro, ceres, plastilina, 
elements de la natura... 

Grafisme 

LLENGUATGE  MUSICAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
 
- Discriminació del so i del silenci, de les 
diferents qualitats del so i de la seva combinació: 
                -  piano i fort 
                - el glissando 
                 - tempo lent, ràpid 
 
- Característiques sonores d’ instruments de 
classe 
- moviment del cos i les seves possibilitats. 
Adequació al so i a l’espai 
- Introducció a la pulsació 
-Escolta de peces instrumentals i vocals 

 
 
 
 
 
 
 
 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 

-Escolta activa 

- Exercicis rítmics 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Reconèixer algunes qualitats del so 
 
- Mostrar respecte en el treball 
cooperatiu a l’hora de participar en 
projectes artístics col·lectius. 
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catalanes i d’arreu de diferents autors i estils. - Activació del moviment, les 

qualitats sonores i el ritme  a 

través de danses   

-Cantar a l’uníson 

 

- Realitzar patrons de moviment, jocs 
motrius, esquemes rítmics i 
melòdics amb la veu, el cos i 
instruments.  

 
 

Interpretar i crear 
 
- Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, 
de les músiques, dels instruments i dels 
recursos digitals.  
- Interpretació de cançons i de danses.  
- Imitació, interpretació i improvisació i creació 
de motius rítmics amb la veu, el cos i els 
instruments.  
- Valoració de l’atenció i el respecte en les 
interpretacions i produccions artístiques pròpies i 
dels altres. 
- Interpretació de contes musicats 
- Expressió gràfiques d’accions senzilles que 
apareixen a les cançons         
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PROGRAMACIÓNS ANUALS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
El currículum de primària es centra en l’adquisició de les competències bàsiques, enteses com a capacitats dels nens i nenes de 
resoldre problemes reals en contextos diversos.  
 
Per tal d’assolir les competències hi ha un continguts claus imprescindibles, que treballem amb metodologies diverses i ben 
variades i en contextos diferents. Les competències permeten l’assoliment dels objectius establerts en la llei d’Educació. 
 
Per tal de fer un bon seguiment de l’evolució de l’adquisició de les competències comptem amb uns criteris d’avaluació 
continuada, formadora i formativa que permeten reconduir, reforçar i aprofundir en tot allò que cal amb cada alumne/a, a més de 
facilitar el que l’alumnat prengui consciència de la seva evolució, així com de les seves facilitats o dificultatsfr. Aquest fet permet 
l’autonomia  i la iniciativa personal, així com contribueix en el reforç de l’autoestima i afavoreix l’aprendre a aprendre. 
 
Les competències bàsiques de referència a primària són: 
 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Competència matemàtica 

3. Competència en el coneixement  i la interacció amb el món físic 

4. Competència artística i cultural 

5. Competència digital 

6. Competència social i ciutadania 

7. Competència d’aprendre a aprendre 

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL 1r 

 
 

MATÈRIA:   LLENGUA  CATALANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

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

 
Racons de treball (amb material 
manipulatiu i de Gamificació) 
Ús de les PDI 
Treball individual 
Treball col·lectiu 
Treball cooperatiu 
Lectura: individual, Col·lectiva i en 
parella (Padrins Lectors) 
Us de la Biblioteca d’aula (Fitxa de 
Lectura a partir del 2n trimestre) 

 
Autoavaluació (a final de trimestre) 
Avaluació diària (correcció de deures i 
de tasques a l’aula) 
Proves  
Prova  Final (ACL) 
 

Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: 
torn de paraula, to de veu, respecte per les 
opinions dels altres...  

Comprensió de les informacions escrites en 
diferents formats més habituals de l’aula i de la 
vida quotidiana.  

Separació correcta de les paraules.  

Producció de petits textos escrits. 

Normes bàsiques per a la bona presentació dels 
textos escrits (polidesa, lletra intel·ligible,  títol). 
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MATÈRIA:   LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. Comunicació oral 
- Converses sobre diferents temàtiques. 
- Coneixement i aplicació de les normes 
bàsiques que regeixen la interacció oral (torn de 
paraula, to de veu, escolta activa, respecte 
d’opinions...) 

 
 

 

 

 

 

-Lectures individuals, en parelles  i 
col·lectives. 
-Exposicions orals. 
-Proves individuals. 
-Treball cooperatiu.  
-Ús de la PDI 
-Ús de la Biblioteca de la classe. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Autoavaluació. 
- Co-avaluació. 
- Proves orals. 
- Proves escrites. 
 

2. Comprensió lectora 
- Comprensió de les informacions escrites, 
presentades en diverses tipologies i formats 
(cançons, contes, poemes...)  

3. Expressió escrita 
- - Producció de textos escrits de temàtica i 

tipologia diversa. 

5. Educació literària 
- Comprensió de textos literaris senzills(contes, 
poemes, cançons) 
- Reproducció oral de textos literaris senzills 
memoritzats. 
- Coneixement de la literatura de tradició oral 
(rondalles, llegendes, cançons...). 
- Comunicació de les preferències personals 
sobre temes i textos literaris. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Salvador Lluch 

 

16 

 

MATÈRIA:   LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral:  
-Comprensió d’instruccions i missatges simples.  
-Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de 
paraula, to de veu, respecte per les intervencions orals dels 
altres...  
-Reproducció de textos breus orals memoritzats com cançons, 
poemes, rimes... 
-Reproducció del lèxic bàsic  
 
Comprensió lectora: 
-Reconeixement, comprensió i identificació de mots i textos 
breus i frases senzilles acompanyats de suport visual o 
audiovisual.  
  
Expressió escrita: 
-Escriptura de mots i frases curtes a partir de produccions orals 
relacionades amb les vivències, les experiències i les activitats 
a l’aula.   
Coneixement del funcionament de la llengua i del seu 
aprenentatge:  
-Diferències d’ús de la llengua oral i la de llengua escrita.  
-Aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació. 
Importància per a la millora de la comprensió i producció orals.  
  
-Correspondències entre els sons i les grafies.  
-Escriptura de paraules d’ús habitual a la classe.  
Educació literària: 
-Comprensió i reproducció de textos literaris senzills 
d’estructura repetitiva (contes, poemes, cançons...), 
preferiblement amb suport àudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racons de treball en el 
desdoblament 
Ús de la PDI 
Treball individual 
Treball col·lectiu 
Treball cooperatiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoavaluació a final de cada 
tema 
Avaluació diària  
Proves orals 
 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Salvador Lluch 

 

17 

 

 
 

MATÈRIA:   MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

 
La suma i la resta sense portar fins a 2 xifres 
La suma portant-ne de 2 xifres 
Càlcul mental 
Seriacions numèriques 
Figures geomètriques bàsiques  
Mesura del temps 
Resolució de problemes senzills (1 operació) 

 
 
Racons de treball (amb material 
manipulatiu i de Gamificació) 
Ús de les PDI 
Treball individual 
Treball col·lectiu 
Treball cooperatiu 

 
 
Autoavaluació (a final de trimestre) 
Avaluació diària (correcció de 
deures i de tasques a l’aula) 
Proves  
Prova final (Avaluació interna del 
centre) 

 

MATÈRIA:   MEDI   NATURAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

EL PROPI COS 
-Creixement 
-Parts principals i articulacions 
-Hàbits d’higiene, cura i alimentació 
 

 
 
Ús de les PDI com a eina global. 
Ús de les tablets per a la recerca 
d’informació. 
Ús dels ordinadors per a l’execució 
d’algunes activitats. 
Lectura: individual  i col·lectiva. 
Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes. 
Tècniques de Treball  Cooperatiu 
Treball per projectes. 
Exposicions dels resultats dels 
Projectes. 
Experiments 

 

 
Autoavaluació (correcció col·lectiva) 
Avaluació diària (correcció de 
deures i de tasques a l’aula) 
Proves orals 
Activitats dels Projectes. EL TEMPS 

-Dies de la setmana, mesos i estacions 
-Canvis estacionals. Festes 
 

POBLE I  CIUTAT 
-Diferències 
-Característiques i elements del paisatge 
-Serveis comuns 

ELS ANIMALS 
-Domèstics i salvatges 
-Hàbitat 
-Alimentació 
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MATÈRIA:   MEDI  SOCIAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

L’ESCOLA 
-Espais físics  
-Persones i funcions 

 
Ús de les PDI com a eina global. 
Ús de les tablets per a la recerca 
d’informació. 
Ús dels ordinadors per a l’execució 
d’algunes activitats. 
Lectura: individual  i col·lectiva. 
Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes. 
Tècniques de Treball  Cooperatiu 
Treball per projectes. 
Exposicions dels resultats dels Projectes. 
Experiments 

 

 
Autoavaluació (correcció col·lectiva) 
Avaluació diària (correcció de deures i de 
tasques a l’aula) 
Proves orals 
Activitats dels Projectes. 

LA FAMÍLIA 
-Membres. Organització social propera 
-Canvis amb el pas del temps 

EL CARRER 
-Elements viaris i espais comuns 
-Seguretat vial 

LES MÀQUINES 
-Màquines i eines de l’entorn proper 
-Materials naturals i artificials 
-Sostenibilitat 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ  FÍSICA  

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
El cos: imatge i percepció  
-Principals parts del cos.  
-Consciència de la tensió, la relaxació i la respiració.  
-Experimentació del cos en postures corporals 
diferents.  
-Exploració i discriminació de diferents sensacions.  
-Afirmació de la lateralitat.  
-Experimentació de situacions d’equilibri i 
desequilibri.  
-Experimentació de situacions que provoquin la 
coordinació de moviments.  
-Percepció i interacció del propi cos amb l’espai i el 
temps.  
Habilitats motrius  
-Experimentació de diferents formes i possibilitats 
del moviment.  
-Execució i control d’habilitats motrius bàsiques.  
-Resolució de situacions motrius senzilles.  
-Disposició a participar en activitats diverses amb 
acceptació de les diferències en el nivell d’habilitat.  
Activitat física i salut  
-Acceptació de la pròpia realitat corporal i elaboració 
de l’autoimatge.  
-Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris, 
relacionats amb l’activitat física.  
-Relació de l’activitat física amb la salut i el benestar.  
-Utilització dels materials i els espais d’acord amb 
unes normes.  
Expressió corporal  
-Exploració i descobriment de les possibilitats 
expressives del cos i del moviment.  
-Sincronització del moviment amb pulsacions i 
estructures rítmiques senzilles.  

 
 
 
 
 
 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 

-Escolta activa   

-Incorporem  la Conversa Exploratòria a 

l’Aula. 

-Descobriment guiat. 

-Resolució de problemes 

-Assignació de tasques (puntualment) 

 

 
 

Activitat física 

-Reconèixer les parts del seu cos i el 
segment lateral on es troben 

-Realitzar un control tònic i de respiració 
al finalitzar l’activitat física 

-Utilitzar els segments corporals per tal 
d’equilibrar-se en diferents situacions 
motrius 

-Desplaçar-se, saltar, girar, botar i llançar 
utilitzant una correcta coordinació de les 
parts corporals implicades en cada acció 

 

Hàbits saludables 

-Realitzar els hàbits higiènics després de 
la pràctica 

-Portar la roba i el calçat adequat per fer 
activitat física 

 

Expressió i comunicació corporal 

-Utilitzar els moviments de la cara i el cos 
per representar 

-Ser capaç de seguir el ritme d’un joc 
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-Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i 
sentiments a través del cos, el gest i el moviment.  
-Exploració de les possibilitats expressives amb 
objectes i materials.  
-Exploració de situacions que suposin comunicació 
corporal.  
-Reproducció de balls, danses i coreografies 
senzilles.  
-Identificació de les diferències en la manera 
d’expressar-se.  
El joc  
-Els jocs tradicionals i populars com a element de la 
realitat social i cultural.  
-Respecte de les normes i les persones que 
participen en el joc.  
-Valoració del joc com a mitjà de relació amb els 
altres i de divertiment. 

rítmic o d’una dansa 

-Participar de manera desinhibida en les 
activitats d’expressió corporal 

 

Joc motor i temps de lleure 

-Participar i gaudir dels jocs 

-Cooperar i esforçar-se en les activitats 
físiques proposades 

-Mostrar actituds de respecte envers 
les normes 

-Mostrar actituds de respecte envers els 
companys/es 
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MATÈRIA:  VALORS SOCIALS I CÍVICS 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
- Argumentació de les nostres opinions. 
- Valoració d’un mateix i dels altres. 
- Identificació i expressió dels nostres 

sentiments. 
- Control de les emocions. 
- Resolució de conflictes. 
- Aprenentatge de l’escolta. 

- Coneixement de les normes de 
convivència. 

-  -   Respecte per la diferència. 

 
- Debats 
- Dramatitzacions 
- Treball individual, en parelles i en gran grup 
- Treball cooperatiu: llapis al mig 
- Reflexions a partir de suports audiovisuals, 

cançons 
 

 
- Proves orals. 
-Observació directa. 
-Avaluació diària. 
-Autoavaluació. 

 
 
 
 

MATÈRIA:   RELIGIÓ 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Descobrir en la pròpia vida el desig de realitzar-nos 

plenament i ser feliços. 

 

Visualització de pel·lícules i obres 

d’art, com a base per a la reflexió i el 

diàleg. 

Treball cooperatiu. 

Utilització de les TAC 

Audició de cançons 

 

Avaluació contínua a través de la 

participació i l’ interès. 

 

 

Descobrir i valorar la bondat de Déu. 

L’actitud d’admiració davant la bellesa de la natura, 

com a expressió de la bondat de Déu 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ MUSICAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
- Discriminació del so i del silenci, de les diferents 
qualitats del so i de la seva combinació: 
   - Agut i greu (direccionalitat del so) 
  - Fort i fluix 
  - Llarg i curt  
- Característiques sonores d’ instruments: Els 
instruments de classe.                   
- moviment del cos i les seves possibilitats. 
Adequació al so i a l’espai.  
-Escolta de peces instrumentals i vocals 
catalanes i d’arreu de diferents autors i estils.  
-Lectura d’elements musicals gràfics: negra, 
silenci negra, dues corxeres 
- Introducció en llengua anglesa d’algunes ordres 
i vocabulari propi del món musical 
Interpretar i crear 
-Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, 
de les músiques, dels instruments i dels recursos 
digitals.  
-Interpretació de cançons i de danses.  
-Imitació, interpretació i improvisació i creació de 
motius melòdics i rítmics amb la veu, el cos i els 
instruments.                  
 

 
 
 
 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 

-Escolta activa 

- Lectures rítmiques 

- Activació del moviment, les qualitats 

sonores i el ritme  a través de danses   

-Cantar a l’uníson 

 

 
 
 
 
- Mostrar respecte en el treball 
cooperatiu a l’hora de participar en 
projectes artístics col·lectius. 
 
- Reconèixer elements musicals en 
audicions i coreografies.  
 
- Interpretar de memòria cançons i 
danses. 
- Realitzar patrons de moviment, jocs 
motrius, esquemes rítmics i melòdics 
amb la veu, el cos i instruments.  
 
- Llegir petits patrons rítmics amb els 
elements apresos. 
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MATÈRIA:  EDUCACIÓ  VISUAL I PLÀSTICA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
Propietats dels materials, els colors i les formes... 
les imatges, els objectes i les obres artístiques. 
 
Interpretar i crear 
Qualitats visuals i plàstiques dels materials dels 
elements presents en l’ entorn. 
Composició individual i col·lectiva d’ imatges i 
objectes a partir de materials i tècniques. 
Ús de materials, d’ imatges i objectes diversos de l’ 
entorn en les produccions pròpies i col·lectives. 
Ordre i atenció en els processos de producció i 
cura dels materials i estris emprats. 

 
 
 
 
Tallers de diferents tècniques 
Experimentació amb diferents 
materials 
Treball individual i en grup. 
Foment de l’esperit crític vers les 
feines dels altres i la pròpia 

 
 
 
 
Observació del procés: domini de la 
tècnica, creativitat, polidesa... 
Valoració del treball finalitzat 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL 2n 

 
 

MATÈRIA:   LLENGUA  CATALANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

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

 
 
Racons de treball (amb 
material manipulatiu i de 
Gamificació) 
Ús de les PDI 
Treball individual 
Treball col·lectiu 
Treball cooperatiu 
Lectura: individual, 
Col·lectiva i en parella 
(Padrins Lectors) 
Us de la Biblioteca d’aula 
(fitxa de lectura) 

 
 
Autoavaluació (graella d’expressió escrita) 
Avaluació diària (correcció de deures i de 
tasques a l’aula) 
Co-avaluació 
Proves  
Prova  Final (Prova d’Avaluació Interna) 
 

Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn 
de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels 
altres...  

Lectura expressiva i dramatització de contes, 
poemes i altres textos literaris. 

Reproducció de textos orals memoritzats (cançons, 
poemes, dramatitzacions).  

Comprensió de textos escrits en diferents formats i 
de tipologia diversa.  

Producció de textos narratius i descripcions. 
Signes de puntuació més bàsics (punt , coma, 
interrogant, admiració).  

Escriptura de paraules d’ús habitual a la classe. 
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MATÈRIA:   LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. Comunicació oral 
- Converses sobre diferents temàtiques. 
- Coneixement i aplicació de les normes bàsiques que regeixen la interacció 
oral (torn de paraula, to de veu, escolta activa, respecte d’opinions...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lectures individuals, en 
parelles  i col·lectives. 
-Exposicions orals. 
-Proves individuals. 
-Treball cooperatiu.  
-Ús de la PDI 
-Ús de la Biblioteca de la 
classe. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Autoavaluació. 
- Co-avaluació. 
- Proves orals. 
- Proves escrites. 
 

2. Comprensió lectora 
- Comprensió de les informacions escrites, presentades en diverses 
tipologies i formats (notícies, receptes, caràtul·les, anuncis, contes, 
poemes...)  

3. Expressió escrita 
- - Producció de textos escrits de temàtica i tipologia diversa. 
- - Normes bàsiques per a la bona presentació dels textos escrits senzills. 

(marges, títol, separació) 

4. Coneixement del funcionament de la llengua 
- Signes de puntuació més bàsics (punt final, coma, interrogant, admiració). 
- Categories gramaticals bàsiques (nom, verb, article). 
- Discriminació fonètica de sons i síl·labes en les paraules. 
- Separació correcta de paraules escrites. 
- Semblances i diferències entre els sons de lletres en castellà i els catalans 
i les seves grafies. 
- Normes ortogràfiques més senzilles i d’ús més freqüent. 
-Sinònims i antònims: coneixement i ús. 
- Ordre adequat i concordança de les paraules en una oració (gènere i 
nombre). 
5. Educació literària 
- Comprensió de textos literaris senzills(contes, poemes, cançons) 
- Reproducció oral de textos literaris senzills memoritzats. 
- Coneixement de la literatura de tradició oral (rondalles, llegendes, 
cançons...). 
- Comunicació de les preferències personals sobre temes i textos literaris. 
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MATÈRIA:   LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
Comunicació oral:  
-Comprensió d’instruccions i missatges simples.  
-Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de 
paraula, to de veu, respecte per les intervencions orals 
dels altres...  
-Reproducció de textos breus orals memoritzats com 
cançons, poemes, rimes... 
-Reproducció del lèxic bàsic  
Comprensió lectora: 
-Reconeixement, comprensió i identificació de mots i 
textos breus i frases senzilles acompanyats de suport 
visual o audiovisual.  
Expressió escrita: 
-Escriptura de mots i frases curtes a partir de produccions 
orals relacionades amb les vivències, les experiències i les 
activitats a l’aula.   
Coneixement del funcionament de la llengua i del seu 
aprenentatge:  
-Diferències d’ús de la llengua oral i la de llengua escrita.  
-Aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació. 
Importància per a la millora de la comprensió i producció 
orals.  
-Correspondències entre els sons i les grafies.  
-Escriptura de paraules d’ús habitual a la classe.  
Educació literària: 
-Comprensió i reproducció de textos literaris senzills 
d’estructura repetitiva (contes, poemes, cançons...), 
preferiblement amb suport àudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racons de treball en el 
desdoblament 
Ús de la PDI 
Treball individual 
Treball col·lectiu 
Treball cooperatiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoavaluació a final de cada 
tema 
Avaluació diària  
Proves orals i escrites senzilles. 
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MATÈRIA:   MEDI   NATURAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

 
L’ENTORN 
-Paisatges de plana i costa 
-Elements naturals i humanitzats 
-Contaminació i cura del medi ambient 
 
EL COS HUMÀ 
-Ossos, articulacions i músculs 
-Òrgans dels sentits 
-Dieta equilibrada i hàbits saludables 
 
LES PLANTES 
-Éssers vius i inerts 
-Cicle vital de les plantes 
-Parts principals i funcions 

 
Ús de les PDI com a eina global. 
Ús de les tablets per a la recerca 
d’informació. 
Ús dels ordinadors per a l’execució 
d’algunes activitats. 
Lectura: individual  i col·lectiva. 
Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes. 
Tècniques de Treball  Cooperatiu 
Treball per projectes. 
Exposicions dels resultats dels 
Projectes. 
Experiments 

 
Autoavaluació (correcció col·lectiva) 
Avaluació diària (correcció de deures i de 
tasques a l’aula) 
Proves orals 
Activitats dels Projectes. 

 

MATÈRIA:   MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

La suma i la resta sense portar fins a 3 xifres  
Racons de treball (amb material manipulatiu i 
de Gamificació) 
Ús de les PDI 
Treball individual 
Treball col·lectiu 
Treball per parella 
Treball cooperatiu 

 
Autoavaluació (correcció col·lectiva) 
Co-avaluació 
Avaluació diària (correcció de deures 
i de tasques a l’aula) 
Proves setmanals 
Prova final (Avaluació interna del 
centre) 

La suma portant-ne fins a 3 xifres 

Càlcul mental 

Seriacions numèriques 

Figures geomètriques bàsiques i volum 

Mesura del temps i de longitud 

Resolució de problemes (fins a 2 operacions) 
i problemes amb dades que sobren 
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MATÈRIA:   MEDI  SOCIAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

LA LOCALITAT 
-Poble i ciutat 
-Serveis municipals i espais públics 
-Coneixement viari 

 
Ús de les PDI com a eina global. 
Ús de les tablets per a la recerca 
d’informació. 
Ús dels ordinadors per a l’execució 
d’algunes activitats. 
Lectura: individual  i col·lectiva. 
Activar coneixements previs dels alumnes 
per introduir nous conceptes. 
Tècniques de Treball  Cooperatiu 
Treball per projectes. 
Exposicions dels resultats dels Projectes. 
Experiments 
 

 
 
 
Autoavaluació (correcció col·lectiva) 
Avaluació diària (correcció de deures i de 
tasques a l’aula) 
Proves orals 
Activitats dels Projectes. 

EL PAS DEL TEMPS 
-Eixos cronològics 
-El calendari i nocions bàsiques del temps 
-Etapes de la història 

ELS MATERIALS 
-Estats i canvis de la matèria 
-Força i moviment 

LES MÀQUINES 
Màquines i funcionament 
-Avenços tecnològics 
-Tecnologia i salut 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ  FÍSICA  

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
El cos: imatge i percepció  
-Principals parts del cos.  
-Consciència de la tensió, la relaxació i la 
respiració.  
-Experimentació del cos en postures corporals 
diferents.  
-Exploració i discriminació de diferents 
sensacions.  
-Afirmació de la lateralitat.  
-Experimentació de situacions d’equilibri i 
desequilibri.  
-Experimentació de situacions que provoquin la 
coordinació de moviments.  
-Percepció i interacció del propi cos amb l’espai i 
el temps.  
Habilitats motrius  
-Experimentació de diferents formes i possibilitats 
del moviment.  
-Execució i control d’habilitats motrius bàsiques.  
-Resolució de situacions motrius senzilles.  
-Disposició a participar en activitats diverses amb 
acceptació de les diferències en el nivell 
d’habilitat.  
Activitat física i salut  
-Acceptació de la pròpia realitat corporal i 
elaboració de l’autoimatge.  
-Hàbits higiènics, posturals, corporals i 
alimentaris, relacionats amb l’activitat física.  
-Relació de l’activitat física amb la salut i el 
benestar.  
-Utilització dels materials i els espais d’acord amb 
unes normes.  

 
 
 
 
-L’ Aprenentatge cooperatiu 
-Escolta activa   
-Incorporem  la Conversa Exploratòria a l’Aula. 
-Descobriment guiat. 
-Resolució de problemes 
-Assignació de tasques (puntualment) 

 

 
 

Activitat física 

-Reconèixer les parts del seu cos i el 
segment lateral on es troben 

-Realitzar un control tònic i de respiració 
al finalitzar l’activitat física 

-Utilitzar els segments corporals per tal 
d’equilibrar-se en diferents situacions 
motrius 

-Desplaçar-se, saltar, girar, botar i llançar 
utilitzant una correcta coordinació de les 
parts corporals implicades en cada acció 

 

Hàbits saludables 

-Realitzar els hàbits higiènics després de 
la pràctica 

-Portar la roba i el calçat adequat per fer 
activitat física 

 

Expressió i comunicació corporal 

-Utilitzar els moviments de la cara i el cos 
per representar 
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Expressió corporal  
-Exploració i descobriment de les possibilitats 
expressives del cos i del moviment.  
-Sincronització del moviment amb pulsacions i 
estructures rítmiques senzilles.  
-Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i 
sentiments a través del cos, el gest i el moviment.  
-Exploració de les possibilitats expressives amb 
objectes i materials.  
-Exploració de situacions que suposin 
comunicació corporal.  
-Reproducció de balls, danses i coreografies 
senzilles.  
-Identificació de les diferències en la manera 
d’expressar-se.  
El joc  
-Els jocs tradicionals i populars com a element de 
la realitat social i cultural.  
-Respecte de les normes i les persones que 
participen en el joc.  
-Valoració del joc com a mitjà de relació amb els 
altres i de divertiment. 

-Ser capaç de seguir el ritme d’un joc 
rítmic o d’una dansa 

-Participar de manera desinhibida en les 
activitats d’expressió corporal 

 

Joc motor i temps de lleure 

-Participar i gaudir dels jocs 

-Cooperar i esforçar-se en les activitats 
físiques proposades 

-Mostrar actituds de respecte envers 
les normes 

-Mostrar actituds de respecte envers els 
companys/es 
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MATÈRIA:  VALORS SOCIALS I CÍVICS 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
- Argumentació de les nostres opinions. 
- Valoració d’un mateix i dels altres. 
- Identificació i expressió dels nostres sentiments. 
- Control de les emocions. 
- Resolució de conflictes. 
- Aprenentatge de l’escolta. 

- Coneixement de les normes de convivència. 
- Respecte per la diferència. 

 
- Debats 
- Dramatitzacions 
- Treball individual, en parelles i en gran 

grup 
- Treball cooperatiu: llapis al mig 
- Reflexions a partir de suports 

audiovisuals, cançons 
 

 
-Proves orals. 
-Observació directa. 
-Avaluació diària. 
-Autoavaluació. 

 
 
 
 
 
 

MATÈRIA:   RELIGIÓ 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Descobrir en la pròpia vida el desig de realitzar-

nos plenament i ser feliços. 

 
Visualització de pel·lícules i obres d’art, 
com a base per a la reflexió i el diàleg. 
Treball cooperatiu. 
Utilització de les TAC 
Audició de cançons 

 
Avaluació contínua a través de la 
participació i l’ interès. 
 

 

Descobrir i valorar la bondat de Déu. 

L’actitud d’admiració davant la bellesa de la 

natura, com a expressió de la bondat de Déu 
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MATÈRIA:  EDUCACIÓ MUSICAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
- Discriminació del so i del silenci, de les diferents 
qualitats del so i de la seva combinació: 
  - piano, mig fort i fort 
  - el glissando 
  - el timbre dels instruments 
  - tempo lent, andante, ràpid 
- Característiques sonores d’ instruments: Instruments 
de corda, de vent i de percussió, el violí 
- moviment del cos i les seves possibilitats. Adequació al 
so i a l’espai. La pulsació 
-Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i 
d’arreu de diferents autors i estils.  
-Lectura d’elements Les figures: negra, silenci negra, 
dues corxeres, la blanca,  
- Introducció en llengua anglesa d’algunes ordres i 
vocabulari propi del món musical 
Interpretar i crear 
-Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les 
músiques, dels instruments i dels recursos digitals.  
-Interpretació de cançons i de danses.  
-Imitació, interpretació i improvisació i creació de motius 
melòdics i rítmics amb la veu, el cos i els instruments.  
- Valoració de l’atenció i el respecte en les 
interpretacions i produccions artístiques pròpies i dels 
altres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 
-Escolta activa 
- Lectures rítmiques 
- Activació del moviment, les 
qualitats sonores i el ritme  a 
través de danses   
-Cantar a l’uníson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reconèixer elements musicals en 
audicions i coreografies. 
- Mostrar respecte en el treball 
cooperatiu a l’hora de participar en 
projectes artístics col·lectius. 
- Interpretar de memòria cançons i 
danses. 
-Realitzar patrons de moviment, jocs 
motrius, esquemes rítmics i melòdics 
amb la veu, el cos i instruments.  
- Llegir petits patrons  rítmics amb els 
elements apresos. 
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MATÈRIA:  EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
Propietats dels materials, els colors i les formes... les 
imatges, els objectes i les obres artístiques. 
 
Interpretar i crear 
Qualitats visuals i plàstiques dels materials dels 
elements presents en l’ entorn. 
Composició individual i col·lectiva d’ imatges i 
objectes a partir de materials i tècniques. 
Ús de materials, d’ imatges i objectes diversos de l’ 
entorn en les produccions pròpies i col·lectives. 
Ordre i atenció en els processos de producció i cura 
dels materials i estris emprats. 
 

 
Tallers de diferents tècniques 
Experimentació amb diferents materials 
Treball individual i en grup. 
Foment de l’esperit crític vers les feines dels 

altres i la pròpia 

 
Observació del procés: domini de 
la tècnica, creativitat, polidesa. 
 
Valoració del treball finalitzat 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL 3r 

 
 

MATÈRIA:   LLENGUA  CATALANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comprensió lectora 
- Comprensió literal, interpretativa i 

profunda. 
- Ordenació d’idees. 
- Comprensió acompanyada d’imatges. 

Ús de les PDI 
Lectura: individual, col·lectiva i en parella 
Us de la Biblioteca d’aula  
Lectura individual a casa 
Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que 
els alumnes han après. 
Treball individual, col·lectiu i  per 
parelles. 
Treball cooperatiu: roda d’escriptura... 
Utilització de noves tecnologies ( 
ordinadors i tabletes ) per a la lectura i 
l’expressió escrita. 
Exposicions orals 
 

Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació diària (correcció de deures i de 
tasques a l’aula) 
Co-avaluació 
Proves ACL de comprensió lectora ( 
principi i final de curs ) 
Prova  de velocitat lectora ( principi i final 
de curs ) 
Proves escrites: avaluació de continguts i 

avaluació per competències 

Expressió escrita 
Escriptura de textos amb i sense models 

-  ( contes, còmics poemes ,...) 

Coneixement del funcionament de la 
llengua 
Frases enunciatives, exclamatives i 
interrogatives. 
Subjecte i predicat. 
Temps verbal. 

Educació literària 
Comparació i personificació. 
Memorització de petits poemes. 

Comunicació oral 
-Conversa segons un guió. 
-Audicions (diàlegs, textos instructius, 
endevinalles,...) 
-Lectura expressiva. 
- Inferències a partir d’imatges. 
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MATÈRIA:   LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. Comunicació oral 
-Parlar sobre temes diversos ( la Terra, el relleu...) 
-Escoltar (entrevistes, converses...) 

 
 
Ús de les PDI 
Lectura: individual, col·lectiva i en parella 
Us de la Biblioteca d’aula  
Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que 
els alumnes han après. 
Treball individual, col·lectiu i  per 
parelles. 
Treball cooperatiu: roda d’escriptura... 
Utilització de noves tecnologies ( 
ordinadors i tabletes ) per a la lectura i 
l’expressió escrita. 
Exposicions orals 
 

 
 
Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació diària (correcció de 
deures i de tasques a l’aula) 
Co-avaluació 
Proves escrites: avaluació de 
continguts i avaluació per 
competències 

2. Comprensió lectora 
Treball sobre diferents tipologies de textos ( 
informatius, contes, teatre...) 
 

3. Expressió escrita 
Escriure textos  

- ( notícia, postal, llibre de receptes, diari...) 

4. Coneixement del funcionament de la llengua 
Llenguatge i llengües. 
Sons i lletres. 
Treball de (Substantius. Adjectius, articles...) 
Pronoms Personals. 
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MATÈRIA:   LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
Comunicació oral: 
-Comprensió  d’instruccions simples i participació 
en situacions d’intercanvi social a l’aula  
-Comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i 
formats (diàleg, relat, descripció).  
-Reproducció i memorització de textos breus orals  
-Formulació de preguntes i respostes   
-Pronunciació, entonació i ritme adequats en les interaccions orals habituals.      
Comprensió lectora: 
-Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica variada.  
-Estratègies de lectura apreses en les altres llengües curriculars que ajuden a la 
comprensió del text i que permeten la deducció del significat de mots i 
expressions.   
-Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del centre.  
Expressió escrita:  
-Estratègies i recursos de producció escrita apreses de les altres llengües 
curriculars.  
-Producció de textos breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana, a 
partir dels models treballats oralment a l’aula, utilitzant recursos TAC.  
-Ús d’eines de consulta com diccionaris il·lustrats per a la producció de textos 
escrits breus.   
-Normes per a la bona presentació dels textos escrits.  
Coneixement del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge:   
-Habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic, expressions i estructures 
(repetició, memorització, associació, utilització de suports multimèdia) de forma 
individual però també en grup.  
-Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la 
llengua estrangera, prèviament utilitzades.     
-Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera.  
Educació literària:  
-Comprensió de textos literaris senzills reals o adaptats.  
-Audició, lectura, memorització i recitació de textos senzills (poemes, cançons, 
llegendes, refranys o dites).     
-Interès i curiositat per llegir contes o llibres (en diferents suports) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos TAC per al treball de 
vocabulari bàsic i d’ampliació i 
d’estructures lingüístiques de la 
llengua estrangera. 

Ús de les PDI 
Lectura: individual, Col·lectiva i 
en parella 
Us de la Biblioteca d’aula  
Treball individual, col·lectiu i  
per parelles. 
Treball cooperatiu: expressió 
escrita... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació contínua i 
formativa 
Co-avaluació 
Proves escrites: avaluació 
de continguts. 
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MATÈRIA:   MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1.Numeració i càlcul 
Nombres de 3 xifres: 

- Unitats, desenes i centenes. 
-Comparació de nombres. 
-Nombres ordinals. 
-Nombres de 4 xifres: - Unitats i 
desenes de miler. 
- Nombres fins al 99.999 
-Nombres romans  
Suma i resta: 
-Sumes portant-ne  
Multiplicació: 

- -Taules de multiplicar 
- Multiplicar per desenes. 
- -Multiplicar per nombres de dues 

xifres. 
-   - Càlcul mental  

 

 
 
Utilització de material manipulatiu: figures 
geomètriques, regletes numèriques, balances 
i mesures de capacitat... 
Jocs matemàtics: tàngram, Halli Galli ... 
Activar coneixements previs dels alumnes per 
introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que els 
alumnes han après. 
Ús de les PDI 
Treball individual, col·lectiu i  per parelles. 
Treball cooperatiu: resolució de problemes... 

 
 
Autoavaluació en algunes activitats. 
Coavaluació en parelles. 
Avaluació diària (correcció de deures i de tasques 
a l’aula) 
Prova final (Avaluació interna del centre) 
Proves escrites: avaluació de continguts i 
avaluació per competències 
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MATÈRIA:   MEDI   NATURAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. EL TEMPS 
-La meteorologia.    
-Fenòmens naturals 
-La temperatura i el vent. 
-Clima i paisatge 
 

 
Ús de les PDI 
Lectura: individual, col·lectiva i en parella 
Activar coneixements previs dels alumnes per 
introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que els 
alumnes han après. 
Treball individual, col·lectiu i  per parelles. 
Treball cooperatiu:  tècnica del puzzle. 
Utilització de noves tecnologies ( ordinadors i 
tabletes ) per a la cerca d’informació i la 
posterior exposició. 
Treball per projectes. 
Experiments 
Ús de mapes conceptuals, resums, 
esquemes... 
 

 
Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació diària (correcció de deures i de 
tasques a l’aula) 
Co-avaluació 
Proves escrites: avaluació de continguts i 
avaluació per competències 
Proves orals 
 

2. ELS ANIMALS 
-La relació, nutrició i reproducció 
 

3. EL COS 
-L’aparell digestiu 
-L’aparell locomotor 
 

4. ELS VEGETALS 
-Parts de les plantes 
-La respiració i la nutrició 
-Cura de l’entorn 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ  FÍSICA  

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

 
 
El cos: imatge i percepció  
-Representació del propi cos i el dels altres.  
-Adequació de la consciència i control del cos en relació 
amb la tensió, la relaxació i la respiració.  
-Adequació de la postura a les diferents necessitats 
expressives i motrius.  
-Utilització de la lateralitat referida al propi cos, al dels 
altres i als objectes.  
-Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri dinàmic en 
diferents situacions.  
-Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en 
accions i situacions motrius.  
-Descobriment dels elements orgànics i funcionals 
relacionats amb el moviment.  
-Valoració de la pròpia realitat corporal i la dels altres.  
 
 
Habilitats motrius  
-Utilització eficaç de les habilitats motrius bàsiques en 
entorns i situacions variades conegudes i estables.  
-Elaboració d’un control motriu i domini corporal.  
-Disposició a participar en activitats diverses, acceptant 
les diferències en el nivell de l’habilitat.  
-Utilització de les TAC per reflexionar sobre la pràctica 
motriu.  
-Apreciació de l’esforç en les activitats físiques, tant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 

-Escolta activa   

-Incorporem  la Conversa 

Exploratòria a l’Aula. 

-Descobriment guiat. 

-Resolució de problemes 

-Assignació de tasques  

 

 

Activitat física 

-Participar en les activitats físiques 
ajustant la pròpia actuació a les 
possibilitats i limitacions corporals i de 
moviment 

-Realitzar un control tònic i de respiració 
al finalitzar l’activitat física 

-Utilitzar diferents girs, equilibris i maneig 
d’objectes en una petita representació en 
petit grup 

-Llançar, botar, xutar, colpejar i rebre una 
pilota en situació real de joc 

-Orientar-se en l’espai mitjançant plànols 
i mapes utilitzant les nocions 
topològiques bàsiques 

 

Hàbits saludables 

-Realitzar els hàbits higiènics després de 
la pràctica 

-Portar la roba i el calçat adequat per fer 
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individual com col·lectiu.  
 
 
Activitat física i salut  
-Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, corporals i 
alimentaris relacionats amb la pràctica de l’activitat física.  
-Valoració de l’activitat física en relació a la salut i el 
benestar.  
-Respecte pels materials i els espais d’acord amb les 
normes elaborades.  
-Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de 
l’activitat física.  
-Varietat d’activitats d’escalfament prèvies a la realització 
de l’activitat física.  
-Percepció de l’esforç durant la realització de l’activitat 
física.  
-Apreciació de l’esforç individual i dels companys.  
 
 
Expressió corporal  
-Experimentació del cos i del moviment com a 
instruments d’expressió i comunicació.  
-Adequació del moviment a estructures espai-temporals.  
-Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el 
gest i el moviment.  
-Utilització d’objectes i materials com a instruments 
d’expressió i comunicació.  
-Interpretació de situacions que suposin comunicació 
corporal.  
-Elaboració de balls, danses i coreografies senzilles.  
-Reconeixement de les diferències en la manera 
d’expressar-se.  
 

activitat física 

-Controlar la postura corporal per evitar 
lesions 

-Conèixer els beneficis d’una dieta 
equilibrada 

 

 

Expressió i comunicació corporal 

-Utilitzar els moviments de la cara i el cos 
per representar 

-Participar de manera desinhibida en les 
activitats d’expressió corporal 

-Participar en la realització i escenificació 
d’una coreografia en petit grup 

-Ser capaç de seguir el ritme d’un joc 
rítmic o d’una dansa 

 

Joc motor i temps de lleure 

-Participar i gaudir dels jocs 

-Cooperar i esforçar-se en les activitats 
físiques proposades 
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El joc  
-Els jocs del món com a activitat comuna a les diferents 
cultures.  
-Comprensió i respecte de les normes i valoració de les 
persones que participen en el joc.  
-Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i 
d’ús del temps de lleure. 
 

 
 
 

MATÈRIA:   RELIGIÓ 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

La realitat que ens envolta, un regal de Déu per a que 
puguem realitzar-nos plenament i aconseguir la 
felicitat. 

Visualització de pel·lícules i obres 
d’art, com a base per a la reflexió i el 
diàleg. 
Treball cooperatiu. 
Utilització de les TAC 
Audició de cançons 

Avaluació contínua a través de la 
participació i l’ interès. 
 

 
El bé de les persones com a font i motiu de felicitat. 

La raó de ser del seguiment de Jesús. Diversos tipus 
de resposta a la crida de Jesús. 

La col·laboració dels seguidors de Jesús en la millora 
de la societat. 
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MATÈRIA:   VALORS SOCIALS I CÍVICS 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma:  
- Argumentació de les nostres opinions. 
- Valoració d’un mateix i dels altres. 

 
 
Debats 
Dramatitzacions 
Treball individual, en parelles i en 
gran grup 
Treball cooperatiu: llapis al mig 
Reflexions a partir de suports 
audiovisuals, cançons 
 

 
 
Autoavaluació ( Dues pàgines 
d’autoavaluació: la primera l’alumne 
s’autoavalua segons els seus 
coneixements i en la segona, les 
seves competències). 
Proves orals. 

Aprendre a actuar de manera autònoma i 
coherent:  

- Identificació i expressió dels nostres 
sentiments. 

- Control de les emocions. 

Aprendre a conviure  
- Resolució de conflictes. 
- Aprenentatge de l’escolta. 
- Coneixement de les normes de convivència. 
- -Respecte per la diferència. 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ MUSICAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
 
-  Discriminació de les diferents qualitats del so: Els 
reguladors d’intensitat (cresc. I decresc) 
- Reconeixement d’instruments i de famílies 
instrumentals.  
-Reconeixement d’estructures de simultaneïtat 
sonora en produccions musicals i artístiques: El 
cànon, caselles de repetició, la frase musical    
- Reconeixement de les qualitats del so, d’instruments 
, formacions instrumentals i vocals en peces 
musicals.     

-  Lectura d’elements musicals gràfics: blanca amb 
punt, la rodona i el seu silenci 
- Introducció en llengua anglesa d’algunes ordres i 
vocabulari propi del món musical adequat al nivell. 
Interpretar i crear 
-Interpretació de cançons i danses tradicionals 
catalanes i cançons i danses d’altres països. 
-Utilització progressiva de les terminologies pròpies 
dels llenguatges artístics : grafia musical convencional 
en la lectura, interpretació i creació de partitures 
senzilles. 
-Interès, valoració i respecte pel fet artístic propi i dels 
altres i per les obres artístiques de diferents 
característiques. L’òpera 
-Acompanyament de peces amb instruments orff. 
-Introducció a la flauta dolça 
-Interpretació de peces senzilles amb la flauta dolça. 
Amb les notes Si, La, Sol 

 
 
-Escolta activa 

-Us de la flauta de bec  

-Us dels instruments Orff 

-Cantar a l’uníson 

- Cantar Cànons 

- Lectures rítmiques 

- Activació del moviment a través de 

danses   

- Crear cooperativament 
 
- Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous 
conceptes  
 

 
 
- Interpretar cançons i danses 

apreses utilitzant les tècniques 

bàsiques de la veu i del moviment. 

 
-Improvisar i crear cançons 

participant en creacions individuals i 

col·lectives emprant degudament la 

terminologia i grafia corresponent.  

 
  - Llegir petites partitures amb els 
elements  musicals apresos. 
 
- Interpretar individualment peces 
senzilles amb la flauta dolça. 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar: 
 

-Desenvolupament de diverses 
tècniques plàstiques. 
- Les gammes de colors. 
-Moviment i expressivitat. 

 
 

 
 
 
 
 
Tallers de diferents tècniques 
Experimentació amb diferents materials 
Treball individual i per parelles 
Verbalització del procés creatiu 
Foment de l’esperit crític vers les feines 
dels altres i la pròpia 

 
 
 
 
 
Observació del procés: domini de la 
tècnica, creativitat, polidesa... 
Valoració del treball finalitzat 
Valoració grupal del treballs fets. Interpretar i crear: 

- Distribució d’elements en 
l’espai.  

- La quadrícula com a guia. 
- Obtenció de textures dels 

elements. 
- La perspectiva en un dibuix. 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL 4t 

 
 

MATÈRIA:   LLENGUA CATALANA 

CONTUNGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

5.  Comunicació oral 
-Participació en els diàlegs o debats.  
-Producció de textos orals de l’àmbit personal i 
escolar (exposicions, descripcions, explicacions, 
justificacions). 
 -Comprensió de textos orals de diferents contextos i 
de diferents mitjans de comunicació (audiovisuals i 
digitals ): activitats d’aula, situacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ús de les PDI 
Lectura: individual, Col·lectiva i en 
parella 
Us de la Biblioteca d’aula  
Lectura individual a casa 
Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que 
els alumnes han après. 
Treball individual, col·lectiu i  per 
parelles. 
Treball cooperatiu: expressió escrita... 
Activació i entrenament de la memòria 
visual per treballar l’ortografia (mètode 
Gabarró ) 
Utilització de noves tecnologies ( 
ordinadors i tabletes ) per a la lectura i 

 
Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació diària (correcció de 
deures i de tasques a l’aula) 
Co-avaluació 
Proves ACL de comprensió 
lectora ( principi i final de curs ) 
Prova  de velocitat lectora ( 
principi i final de curs ) 
Proves escrites: avaluació de 
continguts i avaluació per 
competències. 

6. Comprensió lectora 
-Comprensió global i específica de textos escrits en 
diferents formats i de tipologia (llegendes, 
descripcions, esquemes, textos instructius, poemes, 
entrevistes, rondalles) 
-Estratègies afavoridores del procés de comprensió 
lectora abans, durant i després de la lectura.  
 -Entonació i fluïdesa en la lectura expressiva de 
textos.  
-Interès i curiositat per llegir per plaer i com a font 
d’informació i d’aprenentatge. 
-Sentit crític davant d’informacions procedents de 
textos diversos. 

3. Expressió escrita 
-Estratègies per a la producció de textos escrits: 
planificar, organització de la informació en paràgrafs i 
revisar.  
-Producció de textos escrits de tipologia diversa: text 
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narratiu, carta, descripció, còmic, embarbussaments, 
text comparatiu, entrevista, rondalles. 
 -Coherència i cohesió en l’organització del text.  
-Aplicació dels coneixements sobre el funcionament 
de la llengua (lèxics, morfosintàctics i ortogràfics) en la 
producció de textos escrits. 

l’expressió escrita. 
Exposicions orals. 

 
4. Coneixement del funcionament de la llengua 

 -Organització i estructura d’un text segons la seva 
tipologia.  
-Normes ortogràfiques treballades a 1r, 2n i 3r. 
 -Escriptura de mots amb dificultat ortogràfica d’ús 
habitual.  
-Normes bàsiques sobre l’accentuació gràfica. 
 -Mecanismes de derivació, composició, famílies de 
paraules, sentit figurat...  
-Ordre adequat dels mots i concordança en una 
frase.  
-Categories gramaticals: article, nom,  adjectiu, verb. 
-Sinònims, antònims i paraules polisèmiques.  
-Signes de puntuació.  
 

  

5. Educació literària 
-Comprensió de textos literaris  
-Audició, lectura, memorització i recitació de petits 
poemes, o cançons,  refranys o dites.  
-Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, 
entonació, pauses...) i entenedora de textos literaris.  
-Escriptura de poemes, de  
contes, textos narratius i de jocs lingüístics: 
embarbussaments, cal·ligrames, rodolins...  
 -Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris.  
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MATÈRIA:   LLENGUA CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral 
Parlar sobre temes diversos ( els éssers 

vius, el comerç..) 
Escoltar (receptes, converses...) 

 
Ús de les PDI 

Lectura: individual, col·lectiva i en parella 
Us de la Biblioteca d’aula 

Activar coneixements previs dels alumnes 
per introduir nous conceptes. 

Verbalitzar al final de cada sessió el que els 
alumnes han après. 

Treball individual, col·lectiu i  per parelles. 
Treball cooperatiu: roda d’escriptura... 

Utilització de noves tecnologies ( ordinadors 
i tabletes ) per a la lectura i l’expressió 

escrita. 
Exposicions orals 

 

 
 

Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació diària (correcció de deures 

i de tasques a l’aula) 
Co-avaluació 

Proves escrites: avaluació de 
continguts i avaluació per 

competències 

Comprensió lectora: 
Diferents tipus de textos: pàgina web, 

contes, notícia... 

Expressió escrita: 
Descripció de llocs, el còmic, llistat de 

feines, instruccions... 
Ortografia: síl·labes, accentuació... 

Puntuació: coma, punt i coma, punt i 
seguit, dos punts, punts suspensius... 
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MATÈRIA:   LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral: 
-Comprensió  d’instruccions simples i participació 
en situacions d’intercanvi social a l’aula  
-Comprensió global de textos orals de tipologia diversa, 
en diferents suports i formats (diàleg, relat, descripció).  
-Reproducció i memorització de textos breus orals  
-Formulació de preguntes i respostes   
-Pronunciació, entonació i ritme adequats en les 
interaccions orals habituals.      
Comprensió lectora: 
-Comprensió de textos senzills en suport paper i digital 
i de temàtica variada.  
-Estratègies de lectura apreses en les altres llengües 
curriculars que ajuden a la comprensió del text i que 
permeten la deducció del significat de mots i 
expressions.   
-Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del 
centre.  
Expressió escrita:  
-Estratègies i recursos de producció escrita apreses de 
les altres llengües curriculars.  
-Producció de textos breus relacionats amb situacions 
de la vida quotidiana, a partir dels models treballats 
oralment a l’aula, utilitzant recursos TAC.  
-Ús d’eines de consulta com diccionaris il·lustrats per a 
la producció de textos escrits breus.   
-Normes per a la bona presentació dels textos escrits.  
Coneixement del funcionament de la llengua i del 
seu aprenentatge:   
-Habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos TAC per al treball de vocabulari 
bàsic i d’ampliació i d’estructures 
lingüístiques de la llengua estrangera. 
Ús de les PDI 
Lectura: individual, Col·lectiva i en parella 
Us de la Biblioteca d’aula  
Treball individual, col·lectiu i  per parelles. 
Treball cooperatiu: expressió escrita... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació contínua i 
formativa 
Co-avaluació 
Proves escrites: avaluació 
de continguts i avaluació 
per competències. 
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expressions i estructures (repetició, memorització, 
associació, utilització de suports multimèdia) de forma 
individual però també en grup.  
-Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures 
bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament 
utilitzades.     
-Valoració i confiança en la pròpia capacitat per 
aprendre una llengua estrangera.  
Educació literària:  
-Comprensió de textos literaris senzills reals o 
adaptats.  
-Audició, lectura, memorització i recitació de textos 
senzills (poemes, cançons, llegendes, refranys o dites).     
-Respecte per les produccions dels altres.  
-Interès i curiositat per llegir contes o llibres (en diferents 
suports) escrits en la llengua estrangera. 
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MATÈRIA:   MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1.Numeració i càlcul 
- Numeració fins als milions. 
- Aproximacions. 
- Números ordinals i romans. 
- Suma, resta, multiplicació per dues i tres 
xifres. 
- Divisió per dues xifres. 
- Fraccions 
- Nombres decimals 

 
 
 
 
 
Utilització de material manipulatiu: figures 
geomètriques, regletes numèriques, balances 
i mesures de capacitat... 
Jocs matemàtics: tàngram, Halli Galli ... 
Activar coneixements previs dels alumnes per 
introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que els 
alumnes han après. 
Ús de les PDI 
Treball individual, col·lectiu i  per parelles. 
Treball cooperatiu: resolució de problemes... 

 
 
 
 
 
Autoavaluació en algunes 
activitats. 
Coavaluació en parelles. 
Avaluació diària (correcció de 
deures i de tasques a l’aula) 
Prova final (Avaluació interna del 
centre) 
Proves escrites: avaluació de 
continguts i avaluació per 
competències 
 
 

2. Relacions i canvi 
-Seguiment de sèries numèriques, 
geomètriques i descoberta del patró.  

3.Espai i forma 
- Rectes i angles 
- Figures planes. 
- Cossos geomètrics 
- Moviments i àrees. 
- Orientacions, croquis i  plans. 

4. Mesura 
- Longitud i superfície. 
- Massa, capacitat i temps. 

5. Estadística i atzar 
- Variables qualitatives i quantitatives. 
- Taula de freqüències. 
- Gràfics i pictogrames 
- Probabilitat. 
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MATÈRIA:   MEDI   NATURAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. EL COS 
-Funcions vitals 
-Els sentits 
-Cura i higiene 

 

 
Ús de les PDI 
Lectura: individual, col·lectiva i en parella 
Activar coneixements previs dels alumnes per 
introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que els 
alumnes han après. 
Treball individual, col·lectiu i  per parelles. 
Treball cooperatiu:  tècnica del puzzle. 
Utilització de noves tecnologies ( ordinadors i 
tabletes ) per a la cerca d’informació i la 
posterior exposició. 
Treball per projectes. 
Experiments 
Ús de mapes conceptuals, resums, 
esquemes... 
 

 
Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació diària (correcció de deures i de tasques 
a l’aula) 
Co-avaluació 
Proves escrites: avaluació de continguts i 
avaluació per competències 
Proves orals 
 

2. LES PLANTES 
-Hàbitats 
-La reproducció 
-La nutrició 

 

3. ENERGIES 
-Terra i sistema solar 
-Tipus d’energies 
-Estalvi 

 

4. ELS MATERIALS 
-Tipus i propietats 
-Estats de la matèria 
-Sostenibilitat 
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MATÈRIA:   MEDI   SOCIAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. CATALUNYA 
-Les províncies 
-Les comarques 
-Els mapes 
 

 
Ús de les PDI 
Lectura: individual, col·lectiva i en parella 
Activar coneixements previs dels alumnes per 
introduir nous conceptes. 
Verbalitzar al final de cada sessió el que els 
alumnes han après. 
Treball individual, col·lectiu i  per parelles. 
Treball cooperatiu:  tècnica del puzzle. 
Utilització de noves tecnologies ( ordinadors i 
tabletes ) per a la cerca d’informació i la 
posterior exposició. 
Treball per projectes. 
Ús de mapes conceptuals, resums, 
esquemes... 
 

 
Autoavaluació ( rúbriques ) 
Avaluació diària (correcció de deures i de tasques 
a l’aula) 
Co-avaluació 
Proves escrites: avaluació de continguts i 
avaluació per competències 
Proves orals 

 

2. ELS OFICIS  
-Sectors primari, 
secundari i terciari 
 

3. ELS TRANSPORTS 
 -Història 
-Tipus: persones i 
mercaderies 
 

4. LA FAMÍLIA  
--Diversitat social i 
cultural 
-Canvis en el temps 
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MATÈRIA:   VALORS SOCIALS I CÍVICS 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

 
Aprendre a ser i a pensar 
de manera autònoma: . 
-La pròpia identitat 
-Les emocions i els 
sentiments propis. 
-Expressió d’opinions:la 
conversa, la discussió i el 
debat.  
-Actitud crítica i rebuig de 
certs comportaments. 
 

 
 
 
Debats 
Dramatitzacions 
Treball individual, en parelles i en gran grup 
Treball cooperatiu: llapis al mig 
Reflexions a partir de suports audiovisuals, 
cançons... 
 

 
 
 
Autoavaluació sobre el grau de coneixements i de 
competències. 
Proves orals: exposicions, debats... 
Observació de la participació 
Observació de l’actitud envers la pròpia feina i la 
feina dels companys. 
Treballs en diferents suports: orals,escrits, 
informàtics... 
 

Aprendre a actuar de 
manera autònoma i 
coherent:  
-Habilitats personals: 
autonomia, 
responsabilitat... 
-Autogestió de 
comportaments i 
sentiments. 
-Autoregulació de la 
conducta. 
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MATÈRIA:   RELIGIÓ 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

La realitat que ens envolta, un regal de Déu per a 

que puguem realitzar-nos plenament i aconseguir 

la felicitat. 

 

 

Visualització de pel·lícules i obres d’art, 

com a base per a la reflexió i el diàleg. 

Treball cooperatiu. 

Utilització de les TAC 

Audició de cançons 

 

 

Avaluació contínua a través de la 

participació i l’ interès. 

 

 

El bé de les persones com a font i motiu de 

felicitat. 

La raó de ser del seguiment de Jesús. Diversos 

tipus de resposta a la crida de Jesús. 

La col·laboració dels seguidors de Jesús en la 

millora de la societat. 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ MUSICAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
- Discriminació de les diferents 

qualitats del so: Les dinàmiques 
d’intensitat (mp, mf, i f) i el caràcter 
musical. 

 
- Reconeixement d’instruments, 

formacions i de famílies 
instrumentals: El duet, la trompeta, 
el piano, instruments de percussió 
d’orquestra, el saxo, la guitarra i el 
baix elèctric, l’ukelele, l’acordió i 
l’orgue. 

- Reconeixement d’estructures de 
simultaneïtat sonora en 
produccions musicals i artístiques: 
El cànon a dues i tres veus, el 
rondó, tema amb variacions  

- Lectura d’elements musicals 
gràfics: L’escala de Do, 
equivalències rítmiques. 

- Introducció en llengua anglesa 
d’algunes ordres i vocabulari propi 
del món musical adequat al nivell. 

 
 

 
 
 
-Escolta activa 

-Us de la flauta de bec  

-Us dels instruments Orff 

-Cantar a l’uníson 

- Cantar Cànons 

- Lectures rítmiques 

- Activació del moviment a través de 

danses   

- Crear cooperativament 
 
- Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes  
 

 
 
 
 
Interpretar cançons i danses apreses 
utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i 
del moviment. 
 
Improvisar i crear cançons participant en 
creacions individuals i col·lectives emprant 
degudament la terminologia i grafia 
corresponent.  
 
- Llegir petites partitures amb els elements 
musicals apresos. 
 

- Interpretar peces adequades amb 
la flauta dolça. 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar: 
-Propietats dels materials, els colors, les 
formes.    
-Enquadrament, planificació i punt de vista. 
-Relació existent entre les qualitats de les 
produccions artístiques i el que provoca. 
-Materials i tecnologies emprats pels artistes en 
el present i en el passat. 
 

 
Tallers de diferents tècniques 
Experimentació amb diferents 
materials 
Treball individual i per parelles 
Verbalització del procés creatiu 
Foment de l’esperit crític vers les 
feines dels altres i la pròpia 

 
Observació del procés: domini de la 
tècnica, creativitat, polidesa... 
Valoració del treball finalitzat 
Valoració grupal del treballs fets 

Interpretar i crear: 
Transformació de diferents materials, 
possibilitats expressives i plàstiques. 
-Composició d’imatges i d’objectes, tot utilitzant 
materials, tècniques i procediments diversos ( 
materials naturals, de rebuig...). 
-Creació  i  producció d’imatges i objectes. 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ  FÍSICA  

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
El cos: imatge i percepció  
-Representació del propi cos i el dels altres.  
-Adequació de la consciència i control del cos en relació 
amb la tensió, la relaxació i la respiració.  
-Adequació de la postura a les diferents necessitats 
expressives i motrius.  
-Utilització de la lateralitat referida al propi cos, al dels 
altres i als objectes.  
-Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri dinàmic en 
diferents situacions.  
-Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions 
i situacions motrius.  
-Descobriment dels elements orgànics i funcionals 
relacionats amb el moviment.  
-Valoració de la pròpia realitat corporal i la dels altres.  
 
 
Habilitats motrius  
-Utilització eficaç de les habilitats motrius bàsiques en 
entorns i situacions variades conegudes i estables.  
-Elaboració d’un control motriu i domini corporal.  
-Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les 
diferències en el nivell de l’habilitat.  
-Utilització de les TAC per reflexionar sobre la pràctica 
motriu.  
-Apreciació de l’esforç en les activitats físiques, tant 
individual com col·lectiu.  
 
 
Activitat física i salut  
-Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, corporals i 
alimentaris relacionats amb la pràctica de l’activitat física.  
-Valoració de l’activitat física en relació a la salut i el 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 

-Escolta activa   

-Incorporem  la Conversa 
Exploratòria a l’Aula. 

-Descobriment guiat. 

-Resolució de problemes 

-Assignació de tasques  

 

Activitat física 

-Participar en les activitats físiques 
ajustant la pròpia actuació a les 
possibilitats i limitacions corporals i de 
moviment 

-Realitzar un control tònic i de respiració 
al finalitzar l’activitat física 

-Utilitzar diferents girs, equilibris i maneig 
d’objectes en una petita representació en 
petit grup 

-Llançar, botar, xutar, colpejar i rebre una 
pilota en situació real de joc 

-Orientar-se en l’espai mitjançant plànols 
i mapes utilitzant les nocions 
topològiques bàsiques 

Hàbits saludables 

-Realitzar els hàbits higiènics després de 
la pràctica 

-Portar la roba i el calçat adequat per fer 
activitat física 

-Controlar la postura corporal per evitar 
lesions 

-Conèixer els beneficis d’una dieta 
equilibrada 
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benestar.  
-Respecte pels materials i els espais d’acord amb les 
normes elaborades.  
-Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat 
física.  
-Varietat d’activitats d’escalfament prèvies a la realització 
de l’activitat física.  
-Percepció de l’esforç durant la realització de l’activitat 
física.  
-Apreciació de l’esforç individual i dels companys.  
 
 
Expressió corporal  
-Experimentació del cos i del moviment com a instruments 
d’expressió i comunicació.  
-Adequació del moviment a estructures espacio-temporals.  
-Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el 
gest i el moviment.  
-Utilització d’objectes i materials com a instruments 
d’expressió i comunicació.  
-Interpretació de situacions que suposin comunicació 
corporal.  
-Elaboració de balls, danses i coreografies senzilles.  
-Reconeixement de les diferències en la manera 
d’expressar-se.  
 
 
El joc  
-Els jocs del món com a activitat comuna a les diferents 
cultures.  
-Comprensió i respecte de les normes i valoració de les 
persones que participen en el joc.  
-Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i 
d’ús del temps de lleure. 
 
 

Expressió i comunicació corporal 

-Utilitzar els moviments de la cara i el cos 
per representar 

-Participar de manera desinhibida en les 
activitats d’expressió corporal 

-Participar en la realització i escenificació 
d’una coreografia en petit grup 

-Ser capaç de seguir el ritme d’un joc 
rítmic o d’una dansa 

 

Joc motor i temps de lleure 

-Participar i gaudir dels jocs 

-Cooperar i esforçar-se en les activitats 
físiques proposades 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL 5è 

 
 

MATÈRIA:   LLENGUA  CATALANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral 

- Interaccions comunicatives a l’aula. 

- Comprensió i argumentació en debats i 

exposicions.  

- Adequació del registre a la situació comunicativa. 

- Ús de llenguatges no discriminatoris. 

- Estratègies comunicatives per adaptar 

l’entonació, el to de veu o el gest.  

 

Comprensió lectora: 

-Comprensió de textos de diferents tipologies.  

-Estratègies lectores per abans, durant i després 

de la lectura. 

-Anàlisi d’un text per extreure’n les idees 

principals. 

-Ús d’eines de recerca (diccionari, tablets). 

-Sentit crític.  

 

Expressió escrita 

-Producció de textos escrits: 

-La descripció de persones 

-Carta 

-Text instructiu 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca d’aula. 

Treball individual, parelles i col·lectiu 

Treball cooperatiu: expressió escrita, 

dictat,... 

Lectura: individual i col·lectiva. 

Noves tecnologies (TIC) 

Fitxes de comprensió lectora 

Anàlisis de textos 

Visualització i anàlisis  de vídeos 

Contextos propers als alumnes i que 

tinguin transferència. 

Material i activitats adaptades per 

respondre a les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaluació  

Avaluació diària (deures, dictats i 

activitats a l’aula) 

Proves dels temes 

Proves ACL 

Treballs escrits 

 

* Rúbriques d’observació, Criteris 

de correcció de proves, ... 
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-Text teatral 

-Exposició 

-Poesia   

-Estratègies per a la producció de textos: 

planificar, escriure i revisar. 

-Coherència i cohesió en l’organització i estructura 

del text.  

-Connectors per enllaçar oracions i paràgrafs. 

-Expressió d’idees de forma sintètica: esquemes, 

mapes conceptuals o resums. 

-Utilització d’eines de consulta i revisió.  

-Normes per a la bona presentació.  

-Valoració d’un mateix dels avenços i mancances. 

 

Coneixement del funcionament de la llengua i 

del seu aprenentatge:  

-Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua 

escrita. 

-Normes ortogràfiques i accentuació. 

-Funcionament semàntic i morfològic de la llengua. 

-Coneixement i ús de sinònims, antònims i paraules 

polisèmiques. 

-Categories gramaticals: determinants, nom, 

adjectiu, pronom, verb, adverbi, preposicions i 

conjuncions.  

-Ordre adequat dels mots i concordança en una 

frase.  

-Ús de la “xuleta” d’expressió escrita. 
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-Utilització dels signes de puntuació: coma, punt i 

coma, dos punts, punts suspensius,... 

-Autoavaluació del procés d’aprenentatge.  

-Confiança en la pròpia capacitat per aprendre 

llengua i en les situacions de treball cooperatiu. 

 

Educació literària: 

-Comprensió de textos literaris. 

-Audició, lectura i recitació. 

-Identificació del llenguatge literari. 

-Lectura expressiva i entenedora. 

-Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 

emocions, ... 

-Gust per la lectura i l’escriptura. 

-Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del 

centre. 
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MATÈRIA:   LLENGUA  CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
Comunicació oral 

- Interaccions comunicatives a l’aula. 

- Comprensió i argumentació en debats i exposicions.  

- Adequació del registre a la situació comunicativa. 

- Ús de llenguatges no discriminatoris. 

- Estratègies comunicatives per adaptar l’entonació, el to de veu o 

el gest .  

 

Comprensió lectora: 

-Comprensió de textos de diferents tipologies.  

-Estratègies lectores per abans, durant i després de la lectura. 

-Anàlisi d’un text per extreure’n les idees principals. 

-Ús d’eines de recerca (diccionari, tablets). 

-Sentit crític.  

 

Expressió escrita 

-Producció de textos escrits: 

-La notícia 

-La faula 

-El còmic 

-Estratègies per a la producció de textos: planificar, escriure i 

revisar. 

-Coherència i cohesió en l’organització i estructura del text.  

-Connectors per enllaçar oracions i paràgrafs. 

-Expressió d’idees de forma sintètica: esquemes, mapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball individual, parelles i col·lectiu 

Treball cooperatiu: expressió escrita, 

dictat,... 

Lectura: individual i col·lectiva. 

Tutoria entre iguals: ajuda entre alumnes 

Fitxes de comprensió lectora 

Anàlisis de textos 

Contextos propers als alumnes i que 

tinguin transferència. 

Material i activitats adaptades per 

respondre a les necessitats educatives 

de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaluació  

Avaluació diària (deures, dictats 

i activitats a l’aula) 

Proves dels temes 

Exposicions orals 

Treballs escrits 

 

* Rúbriques d’observació, 

Criteris de correcció de proves, 

... 
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conceptuals o resums. 

-Utilització d’eines de consulta i revisió.  

-Normes per a la bona presentació.  

-Valoració d’un mateix dels avenços i mancances. 

Coneixement del funcionament de la llengua i del seu 

aprenentatge:  

-Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita. 

-Normes ortogràfiques i accentuació. 

-Funcionament semàntic i morfològic de la llengua. 

-Coneixement i ús de sinònims, antònims i paraules polisèmiques. 

-Categories gramaticals: determinants, nom, adjectiu, pronom, verb, 

adverbi, preposicions i conjuncions.  

-Ordre adequat dels mots i concordança en una frase.  

-Ús de la “xuleta” d’expressió escrita. 

-Utilització dels signes de puntuació: coma, punt i coma, dos punts, 

punts suspensius,... 

-Autoavaluació del procés d’aprenentatge.  

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

situacions de treball cooperatiu. 

 

Educació literària: 

-Comprensió de textos literaris. 

-Audició, lectura i recitació. 

-Identificació del llenguatge literari. 

-Lectura expressiva i entenedora. 

-Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, ... 

-Gust per la lectura i l’escriptura. 

-Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del centre. 
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MATÈRIA:   LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral:  
- Interaccions comunicatives a l’aula. 
- Reproducció de textos orals memoritzats: cançons, 
poemes, dramatitzacions... 
- Comprensió i argumentació en exposicions orals. 
- Estratègies comunicatives per adaptar l’entonació, 
pronunciació, el to de veu o el gest. 
- Adequació del registre a la situació comunicativa. 
- Ús de llenguatges no discriminatoris. 
- Estratègies per a la comprensió de textos orals. 
Comprensió lectora: 
- Comprensió del sentit global d’un text. 
- Comprensió de textos escrits en diferents formats. 
- Estratègies lectores per abans, durant i després de la 
lectura. 
- Anàlisis d’un text per extreure’n les idees principals. 
- Ús d’eines de recerca (diccionari, tablets...) 
- Interès per la lectura com a font d’informació, 
aprenentatge i plaer.  
- Sentit crític  
Expressió escrita:  
- Producció de textos escrits breus. 
- Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar, 
escriure i revisar. 
-Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en 
les produccions escrites.  
- Coherència i cohesió en l’organització i estructura del text. 
- Expressió d’idees de forma sintètica:esquemes, mapes 
conceptuals o resums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball individual, parelles i 

col·lectiu. 

Treball cooperatiu: expressió 

escrita, jocs orals, lectura 

compartida... 

Lectura: individual i col·lectiva. 

Tutoria entre iguals: ajuda entre 

alumnes 

Fitxes de comprensió lectora 

Anàlisis de textos 

Contextos propers als alumnes i 

que tinguin transferència. 

Material i activitats adaptades per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoavaluació  
Coavaluació 
Avaluació diària (deures i 
activitats a l’aula) 
Proves dels temes 
Treballs escrits i exposicions 
orals. 
Avaluació amb les TAC: 

Kahoot, Plickers  
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- Utilització d’eines de consulta i revisió. 
- Normes per a la bona presentació.   
- Valoració d’un mateix dels avenços i mancances. 
- Connectors per enllaçar oracions i paràgrafs. 
Coneixement del funcionament de la llengua i del seu 
aprenentatge: 
-Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita 
-Reflexió sobre la construcció de paraules, frases i textos. 
-Associació de grafia, pronunciació i significat.  
-Normes ortogràfiques bàsiques.  
-Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques 
pròpies de la llengua estrangera.  
-Connectors bàsics: and, but, then, because...  
-Categories gramaticals: determinants, nom, adjectiu, 
pronom, verb,adverbi, preposicions i conjuncions. 
-Formes verbals (present, passat, futur) adequades al tipus 
de text.  
-Funcionament semàntic i morfològic de la llengua. 
-Ordre adequat dels mots i concordança en una frase.  
-Ús reflexiu de tots els signes de puntuació: coma, punt i 
coma, dos punts, punts suspensius,... 
-Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua 
estrangera i en les situacions d’aprenentatge cooperatiu. 
Educació literària: 
-Comprensió de textos literaris senzills. 
-Audició, lectura i recitació de textos literaris senzills 
(pomes, cançons, dites...) 
 -Interpretació del llenguatge literari.  
-Lectura expressiva i entenedora de textos literaris en 
llengua estrangera. 
- Gust per la lectura i l’escriptura en llengua estrangera. 
-Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del centre. 
-Respecte per les produccions dels altres. 

respondre a les necessitats 

educatives de l’alumnat. 
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MATÈRIA:   MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1.- NOMBRES NATURALS 
     - Operacions suma i resta. 
     - Propietats i estimació del resultat. 
     - Multiplicació i divisió  
      - Propietats i operacions combinades 

2.- LES FRACCIONS.OPERACIONS (Nivell I) 

     - Termes , representació i comparació 
3.-  ELS NOMBRES DECIMALS 
      - Operacions , comparació i     
        representació. 
4.- LES RECTES I ELS ANGLES 
5.- LES FIGURES PLANES 
6.- ELS COSSOS GEOMÈTRICS I. 
INTRODUCCIÓ  AL VOLUM.. 
 7.-LA LONGITUD.SISTEMA MÈTRIC 
DECIMAL  
      - canvis d’unitats i operacions. 
8.-EL PES I LA CAPACITAT 
    - múltiples , submúltiples i canvis  
      d’unitats. 
9.- ELS MOVIMENTS AL PLA  
      -Simetria , translació, càlcul de l’àrea. 
 10.- EL TEMPS I ELS DINERS 
       - Sistema sexagesimal.  
      -  Expressió complexa i incomplexa. 
 11.- ESTADÍSTICA I PROBABILITAT. 
            - Freqüència, moda i mitjana aritmètica. 

         - Probabilitat i fraccions 

Treball en mig grup d’estratègies de càlcul i 
resolució de problemes 
 En cada unitat didàctica es treballen 

estratègies de càlcul mental. 
 En la resolució de problemes s’apliquen 

els conceptes donats en els diferents 
continguts . 

Aprenentatge significatiu partint 
d’experiències 
 
Treball individual, parelles i col·lectiu 
 
Treball cooperatiu 
 
Tutoria entre iguals: ajuda entre alumnes 
 
Noves tecnologies (TIC): pissarra digital, llibre 
digital i webs d’operacions i problemes 
 
Fitxes del tema 
 
Contextos propers als alumnes i que tinguin 
transferència. 
 
Anàlisis de textos del llibre per elaborar 
resums i esquemes. 
 
 
Activitats multi nivell: racó de sudokus,  
material adaptat, fulls d’operacions“extra”, 
raonament lògic ,... 

 

 

 
Avaluació diària (deures, treballs i 
activitats a l’aula) 
Proves dels temes 
Proves escrites de competències 
bàsiques 
Proves Avaluació Interna 
Autoavaluació  
 
Proves orals de càlcul i problemes. 
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MATÈRIA:   MEDI   NATURAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
1. Els éssers vius. 

- Els éssers vius. 

- Les cèl·lules. 

- Els instruments òptics. 

2. La funció de relació. 

- Els sentits. La pell. 

- Com tenir cura dels òrgans dels sentits. 

3. La salut i la malaltia. 

- Tipus de malalties. 

- Les malalties infeccioses. 

- Hàbits saludables per prevenir malalties 

- La medicina ens ajuda. 

4. Les plantes. 

- Com són les plantes. 

- Les fanerògames. 

- Les falgueres i les molses. 

- La importància de les plantes. 

- La nutrició de les plantes. 

5. Els ecosistemes. 

- El medi dels éssers vius. 

- El medi biològic. 

- La biosfera. 

- Com funciona un ecosistema. 

- Les alteracions dels ecosistemes. 

6. Matèria, energia i màquines. 

- La matèria. 

- Els canvis de la matèria. 

- Els materials 

- L’energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenentatge significatiu 

Treball individual, per parelles i col·lectiu 

Treball cooperatiu 

Tutoria entre iguals: ajuda entre alumnes 

Noves tecnologies (TIC 

Fitxes del tema 

Treballs d’investigació i recerca 

Contextos propers als alumnes i que tinguin 

transferència. 

Anàlisis de textos per elaborar resums i 

esquemes. 

Visualització i anàlisis  de vídeos 

Material i activitats adaptades per 

respondre a les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

Science: un tema per trimestre 

- Health 

- Plants 

- Ecosystems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte interdisciplinari 

Autoavaluació 

Avaluació diària (deures, treballs i 

activitats a l’aula) 

Proves dels temes 

Coavaluació (exposicions orals) 

Treballs escrits 

 

* Rúbriques d’observació 
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- Màquines simples i compostes. 

 
 

MATÈRIA:   MEDI  SOCIAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
1. La Terra i la seva representació 

- El sistema solar 

- El planeta Terra 

- Les coordenades geogràfiques 

- Els tipus de mapes (físic i polític) 

2. El relleu i els rius 

- El relleu i rius d’Europa 

- El relleu i rius d’Espanya 

- El relleu i rius de Catalunya 

- Conservem el medi natural 

3. El clima i la vegetació 

- El clima i les persones 

- Els factors climàtics 

- Zones climàtiques de la Terra i 

d’Europa 

- Clima d’Espanya i de Catalunya 

- Vegetació d’Espanya i de Catalunya 

- El canvi climàtic 

4. La prehistòria 

- Un campament paleolític 

- Un poblat neolític 

- Pintures rupestres, gravats, 

escultures i megàlits 

5. Els romans 

- Qui eren els romans? 

- La conquesta d’Hispània 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenentatge significatiu  

Treball individual, per parelles i col·lectiu 

Treball cooperatiu 

Tutoria entre iguals: ajuda entre alumnes 

Noves tecnologies (TIC): vídeos, llibre 

digital,.. 

Fitxes del tema 

Treballs d’investigació i recerca 

Contextos propers als alumnes i que tinguin 

transferència. 

Anàlisis de textos per elaborar resums i 

esquemes. 

Visualització i anàlisis  de vídeos 

Material i activitats adaptades per respondre 

a les necessitats educatives de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte interdisciplinari 

Autoavaluació  

Avaluació diària (deures, treballs i activitats a 

l’aula) 

Proves dels temes 

Coavaluació (exposicions orals) 

Treballs escrits 

 

* Rúbriques d’observació 
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- Les ciutats romanes 

- La religió en l'època romana 

- El llegat que ens van deixar els 

romans 

6. L’Edat Mitjana 

- De romans a visigots 

- La Catalunya andalusina 

- El naixement de Catalunya 

- Els nobles i els seus castells 

- Les terres del feu 

- La Corona d’Aragó, un regne 

medieval 

- Una ciutat medieval 

 

 
 
 

MATÈRIA:   EDUCACIÓ  FÍSICA  

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

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 

 

 

 

 

 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 

-Escolta activa   

-Incorporem  la Conversa 

Exploratòria a l’Aula. 

Activitat física 

 Participar en les activitats 
físiques ajustant la pròpia actuació 
a les possibilitats i limitacions 
corporals i de moviment 

 Realitzar un control tònic i de 
respiració al finalitzar l’activitat 
física 

 Utilitzar diferents girs, equilibris 
i maneig d’objectes en una petita 
representació en petit grup 
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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.  

-Descobriment guiat. 

-Resolució de problemes 

-Assignació de tasques 

(puntualment) 

 

 Llançar, botar, xutar, colpejar i 
rebre una pilota en situació real de 
joc 

 Orientar-se en l’espai 
mitjançant plànols i mapes utilitzant 
les nocions topològiques bàsiques 

Hàbits saludables 

Realitzar els hàbits higiènics després 
de la pràctica 

 Portar la roba i el calçat 
adequat per fer activitat física 

 Controlar la postura corporal 
per evitar lesions 

 Conèixer els beneficis d’una 
dieta equilibrada 

Expressió i comunicació corporal 

Utilitzar els moviments de la cara i el 
cos per representar 

 Participar de manera 
desinhibida en les activitats 
d’expressió corporal 

 Participar en la realització i 
escenificació d’una coreografia en 
petit grup 

 Ser capaç de seguir el ritme 
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-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.  

d’un joc rítmic o d’una dansa 

Joc motor i temps de lleure 

. Participar i gaudir dels jocs 

 Cooperar i esforçar-se en les 
activitats físiques proposades 

 Mostrar actituds de respecte 
envers les normes 

 Mostrar actituds de respecte. 

 
 
 

MATÈRIA:  VALORS SOCIALS I CÍVICS 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. Autonomia i responsabilitat  
2. Solidaritat i altruisme 
3. Normes i límits en les actuacions quotidianes  
4. Implicacions de la pròpia conducta en l’entorn  
5. Conductes assertives i empàtiques  
6. Resolució de problemes i presa de decisions  
7. Pensament crític i creatiu  
8. Autoconeixement i autoestima  
9. Emocions i sentiments  
10. Prevenció i resolució de problemes o 
conflictes  
11. Voluntat i esforç  
12. Estratègies per al diàleg  
13. Pensament argumentatiu  
14. Prejudicis i estereotips  

 
 
 
 
 
Simulacions o dramatitzacions 
Anàlisi de pel·lícules i llibres 
Aprenentatge significatiu partint 
d’experiències 
Treball individual, parelles i col·lectiu 
Treball cooperatiu 
Lectura: individual, Col·lectiva i en 
parella  
Tutoria entre iguals: ajuda entre 
alumnes 

 
 
 
 
 
Per avaluar aquesta competència cal 
observar com actua l’alumne en la seva 
relació amb els altres i especialment en 
les activitats de servei a la comunitat 
escolar. Per això farem servir rúbriques 
d’observació que també incloguin 
l’autoavaluació o la coavaluació. 
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15. Situacions de marginació, discriminació i 
injustícia social 16. Mitjans de comunicació  
17. Diferències de gènere, origen, creença o 
cultura  
18. Drets i deures  
19. Convivència en els diferents àmbits propers  
20. Elements i característiques de les cultures de 
l’entorn  
21. La pau i la violència  
22. Expressions de reconeixement, agraïment, 
disculpa i elogi  
23. Dilemes ètics presents en l’entorn  

Noves tecnologies (TIC): videos, llibre 
digital,.. 
Treballs d’investigació i recerca 
Contextos propers als alumnes i que 
tinguin transferència. 
Visualització i anàlisis  de vídeos 
l’alumnat. 
Portafolis  
 

 

MATÈRIA:   RELIGIÓ 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
La relació de la persona humana amb la divinitat és una 
realitat comuna en totes les religions. 

 
Visualització de pel·lícules i obres 
d’art, com a base per a la reflexió i el 
diàleg. 
Treball cooperatiu. 
Utilització de les TAC 
Audició de cançons 

 
Avaluació contínua a través de la 
participació i l’ interès 
Cerca, compara i comenta expressions 
del desig humà de realització personal 
plena en la literatura i en la música 
actuals. 
Identifica i sintetitza frases amb les quals 
Jesús manifesta l’amor del Pare a tots els 
homes i dones. 

Exemples de persones que han viscut experiències 
reconegudes de relació íntima amb Déu i que han comportat 
un benefici per a la humanitat. 

La transmissió del missatge de Jesús a tota la humanitat. 
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MATÈRIA:   MÚSICA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
- Lectura d’elements musicals gràfics i melòdics: la 
corxera -dues semicorxeres, dues semicorxeres-corxera, 
silenci de corxera. El Re i el Mi aguts, el Si i el La greus, 
el sostingut i el bemoll. 

- Reconeixement d’instruments, formacions i de 
famílies instrumentals: El cant a dues veus, els 
instruments de percussió, la veu, instruments de 
tecla, els instruments electròfons 

- Experimentació de les possibilitats sonores que 
poden suggerir la utilització de les TIC. 

-  Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet 
per obtenir informació sobre audicions, concerts, 
espectacles musicals, estils musicals i coreogràfics. 

-  Valoració de l’ús de la música en els mitjans de 
comunicació i en produccions audiovisuals. 

- Incorporació progressiva de la grafia musical 
convencional en la lectura, interpretació i creació de 
partitures.  

-  Apreciació i reconeixement de diferents qualitats de 
so, de petites formes musicals, d’instruments i 
formacions instrumentals i vocals en peces musicals. 

-  Reconeixement i escriptura de ritme i melodies, 
emprant la grafia musical convencional. 

- Consolidació en llengua anglesa d’algunes ordres i 
vocabulari propi del món musical adequat al nivell. 

 
 
-Escolta activa 
-Us de la flauta de bec  
-Us dels instruments Orff 
-Cantar a l’uníson 
- Cantar Cànons 
- Lectures rítmiques 
- Activació del moviment a través de 
danses   
- Completar musicagrames 
- Crear cooperativament 
- Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes  
 

 
- Interpretar cançons i danses 

apreses utilitzant les tècniques 
bàsiques de la veu i del 
moviment.  

-  Improvisar i crear cançons 
participant en creacions 
individuals i col·lectives emprant 
degudament la terminologia i 
grafia corresponent. 

-  Llegir petites partitures amb els 
elements musicals apresos. 

- Interpretar peces adequades amb 
la flauta dolça. 
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MATÈRIA:  EDUCACIÓ  VISUAL I PLÀSTICA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
Percebre i explorar 

- Percepció i exploració sensorial dels elements 

presents en l’entorn natural, cultural i artístic. 

- Expressió en diferents llenguatges de les idees, 

emocions i experiències de manifestacions artístiques 

i culturals. 

- Interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar 

de les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn. 

- Influència de l’experiència cultural de l’entorn en la 

comprensió, interpretació i creació visuals, musicals i 

escèniques. 

- Apreciació de les habilitats i la imaginació dels 

creadors. 

- Satisfacció i emoció per l’experiència artística. 

- Reconeixement dels materials, els colors, les formes 

(volums, línies, contorns, textures, grandàries i 

perspectives…) en les imatges, els objectes i en les 

obres artístiques. 

Interpretar i crear 

- Valoració i respecte per les  produccions artístiques 

pròpies i alienes. 

- Valoració de l’avenç del propi aprenentatge. 

- Creació de produccions artístiques (plàstiques, 

musicals i corporals) amb diverses tècniques i 

procediments a partir de la percepció sensorial. 

- Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació 
artística. 

 

 

 

 

 

 

Tallers internivell. 

 

Ús de diferents tècniques artístiques i 

plàstiques. 

 

Ús de les TAC i de materials reciclats. 

 

 

 

 

 

 

Observació del procés d’elaboració i de la 

producció final. 
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PROGRAMACIÓ    ANUAL 6è 

 
 

MATÈRIA:   LLENGUA  CATALANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral 

- Interaccions comunicatives a l’aula. 

- Reproducció de textos orals memoritzats: 

cançons, poemes, dramatitzacions... 

- Comprensió i argumentació en debats i 

exposicions. 

- Estratègies comunicatives per adaptar l’entonació, 

el to de veu o el gest. 

- Adequació del registre a la situació comunicativa. 

- Ús de llenguatges no discriminatoris. 

- Estratègies per a la comprensió de textos orals. 

- Reelaboració i síntesi de textos orals de tipologia 

diversa. 

 

Comprensió lectora: 

- Comprensió del sentit global d’un text. 

- Comprensió de textos escrits en diferents formats. 

- Estratègies lectores per abans, durant i després de 

la lectura. 

- Anàlisis d’un text per extreure’n les idees 

principals. 

- Ús d’eines de recerca (diccionari, tablets...) 

-Interès per la lectura com a font d’informació i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racó de Lector: jocs i fitxes de 

lectura 

 

Treball individual, parelles i 

col·lectiu 

Treball cooperatiu: expressió 

escrita, dictat,... 

 

Lectura: individual, Col·lectiva i en 

parella (Padrins Lectors) 

Tutoria entre iguals: ajuda entre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaluació  

Avaluació diària (deures, dictats i 

activitats a l’aula) 

Proves dels temes 

Proves escrites de competències 

bàsiques 

Proves Avaluació Interna 

Coavaluació (exposicions orals) 

Treballs escrits 

 

* Rúbriques d’observació, Criteris 
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aprenentatge. 

- Sentit crític  

 

 Expressió escrita:  

- Producció de textos escrits: 

- El conte 

- El text argumentatiu 

- La biografia 

- Els haikus 

- L’exposició 

- la entrevista 

- Estratègies per a la producció de textos escrits: 

planificar, escriure i revisar  

- Coherència i cohesió en l’organització i estructura 

del text. 

-Expressió d’idees de forma sintètica:esquemes, 

mapes conceptuals o resums. 

-Utilització d’eines de consulta i revisió. 

-Normes per a la bona presentació.   

-Valoració d’un mateix dels avenços i mancances. 

-Connectors per enllaçar oracions i paràgrafs. 

 

Coneixement del funcionament de la llengua: 

-Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua 

escrita 

-Reflexió sobre la construcció de paraules, frases i 

textos.  

-Normes ortogràfiques i accentuació.  

alumnes 

Noves tecnologies (TIC) 

Fitxes de comprensió lectora 

Anàlisis de textos 

Visualització i anàlisis  de vídeos 

Contextos propers als alumnes i 

que tinguin transferència. 

Material i activitats adaptades per 

respondre a les necessitats 

educatives de l’alumnat. 

Portafolis  

 

 

de correcció de proves, ... 
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-Categories gramaticals: determinants, nom, 

adjectiu, pronom, verb,adverbi, preposicions i 

conjuncions. 

-Ús de la “Xuleta ortogràfica” d’expressió escrita. 

-Funcionament semàntic i morfològic de la llengua. 

-Coneixement i ús de sinònims, antònims i paraules 

polisèmiques.  

-Ordre adequat dels mots i concordança en una 

frase.  

-Reconeixement en un enunciat del grup nominal, 

subjecte (nom i complements) i del grup verbal, 

predicat (verb i complements). 

-Ús reflexiu de tots els signes de puntuació. 

- Autoavaluació de tot el procés.  

-Confiança en la pròpia capacitat per aprendre 

llengua i en les situacions d’aprenentatge cooperatiu. 

 

Educació literària: 

-Comprensió de textos literaris.  

-Audició, lectura i recitació expressiva de textos 

literaris. 

-Interpretació del llenguatge literari.  

-Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 

emocions. 

-Gust per la lectura i l’escriptura. 

 -Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del 

centre. 
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MATÈRIA:   LLENGUA  CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral 

- Interaccions comunicatives a l’aula. 

- Reproducció de textos orals memoritzats: 

cançons, poemes, dramatitzacions... 

- Comprensió i argumentació en debats i 

exposicions. 

- Estratègies comunicatives per adaptar 

l’entonació, el to de veu o el gest. 

- Adequació del registre a la situació 

comunicativa. 

- Ús de llenguatges no discriminatoris. 

- Estratègies per a la comprensió de textos orals. 

- Reelaboració i síntesi de textos orals de 

tipologia diversa. 

 

Comprensió lectora: 

- Comprensió del sentit global d’un text. 

- Comprensió de textos escrits en diferents 

formats. 

- Estratègies lectores per abans, durant i després 

de la lectura. 

- Anàlisis d’un text per extreure’n les idees 

principals. 

- Ús d’eines de recerca (diccionari, tablets...) 

- Interès per la lectura com a font d’informació i 

aprenentatge.  

 

 

 

 

 

 

 

Treball individual, parelles i col·lectiu 

Treball cooperatiu: expressió escrita, 

dictat, lectura compartida. 

Lectura: individual i col·lectiva. 

Tutoria entre iguals: ajuda entre 

alumnes 

Fitxes de comprensió lectora 

Anàlisis de textos 

Contextos propers als alumnes i que 

tinguin transferència. 

Material i activitats adaptades per 

respondre a les necessitats 

educatives de l’alumnat. 

Portafolis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaluació  

Avaluació diària (deures, dictats i 

activitats a l’aula) 

Proves dels temes 

Proves escrites de competències 

bàsiques 

Proves Avaluació Interna 

Coavaluació (exposicions orals) 

Treballs escrits 

 

* Rúbriques d’observació, Criteris de 

correcció de proves, ... 
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- Sentit crític  

 Expressió escrita:  

-Producció de textos escrits: 

- El cartelL 

- La descripció d’un lloc. 

- Les regles del joc. 

-Estratègies per a la producció de textos escrits: 

planificar, escriure i revisar  

-Coherència i cohesió en l’organització i 

estructura del text. 

-Expressió d’idees de forma sintètica:esquemes, 

mapes conceptuals o resums. 

-Utilització d’eines de consulta i revisió. 

-Normes per a la bona presentació.   

-Valoració d’un mateix dels avenços i mancances. 

-Connectors per enllaçar oracions i paràgrafs. 

 

Coneixement del funcionament de la llengua i 

del seu aprenentatge: 

-Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua 

escrita 

-Reflexió sobre la construcció de paraules, frases i 

textos.  

-Normes ortogràfiques i accentuació.  

-Categories gramaticals: determinants, nom, 

adjectiu, pronom, verb,adverbi, preposicions i 

conjuncions. 

-Ús de la “Xuleta ortogràfica” d’expressió escrita. 
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-Funcionament semàntic i morfològic de la 

llengua. 

-Coneixement i ús de sinònims, antònims i 

paraules polisèmiques.  

-Ordre adequat dels mots i concordança en una 

frase.  

-Reconeixement en un enunciat del grup nominal, 

subjecte (nom i complements) i del grup verbal, 

predicat (verb i complements). 

-Ús reflexiu de tots els signes de puntuació. 

- Autoavaluació de tot el procés.  

-Confiança en la pròpia capacitat per aprendre 

llengua i en les situacions d’aprenentatge 

cooperatiu. 

 

Educació literària: 

-Comprensió de textos literaris.  

-Audició, lectura i recitació de textos literaris. 

 -Interpretació del llenguatge literari.  

-Lectura expressiva i entenedora de textos 

literaris. 

-Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 

emocions. 

- Gust per la lectura i l’escriptura. 

 -Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i 

del centre. 
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MATÈRIA:   LLENGUA  ANGLESA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Comunicació oral:  

- Interaccions comunicatives a l’aula. 

- Reproducció de textos orals memoritzats: cançons, poemes, 

dramatitzacions... 

- Comprensió i argumentació en exposicions orals. 

- Estratègies comunicatives per adaptar l’entonació, 

pronunciació, el to de veu o el gest. 

- Adequació del registre a la situació comunicativa. 

- Ús de llenguatges no discriminatoris. 

- Estratègies per a la comprensió de textos orals. 

 

Comprensió lectora: 

- Comprensió del sentit global d’un text. 

- Comprensió de textos escrits en diferents formats. 

- Estratègies lectores per abans, durant i després de la lectura. 

- Anàlisis d’un text per extreure’n les idees principals. 

- Ús d’eines de recerca (diccionari, tablets...) 

- Interès per la lectura com a font d’informació, aprenentatge i 

plaer.  

- Sentit crític  

Expressió escrita:  

- Producció de textos escrits breus. 

- Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar, 

escriure i revisar. 

-Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les 

produccions escrites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball individual, parelles i 
col·lectiu. 
Treball cooperatiu: expressió 
escrita, jocs orals, lectura 
compartida... 
Lectura: individual i col·lectiva. 
Noves tecnologies (TIC) 
Tutoria entre iguals: ajuda 
entre alumnes 
Fitxes de comprensió lectora 
Anàlisis de textos 
Contextos propers als alumnes 
i que tinguin transferència. 
Material i activitats adaptades 
per respondre a les 
necessitats educatives de 
l’alumnat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoavaluació  
Coavaluació (exposicions orals) 
Avaluació diària (deures i 
activitats a l’aula) 
Proves dels temes 
Proves escrites de competències 

bàsiques 

Treballs escrits i exposicions 
orals. 
Avaluació amb les TAC: Kahoot, 

Plickers  
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- Coherència i cohesió en l’organització i estructura del text. 

- Expressió d’idees de forma sintètica:esquemes, mapes 

conceptuals o resums. 

- Utilització d’eines de consulta i revisió. 

- Normes per a la bona presentació.   

- Valoració d’un mateix dels avenços i mancances. 

- Connectors per enllaçar oracions i paràgrafs. 

 

Coneixement del funcionament de la llengua i del seu 

aprenentatge: 

-Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita 

-Reflexió sobre la construcció de paraules, frases i textos. 

-Associació de grafia, pronunciació i significat.  
-Normes ortogràfiques bàsiques.  

-Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques 
pròpies de la llengua estrangera.  
-Connectors bàsics: and, but, then, because...  

-Categories gramaticals: determinants, nom, adjectiu, pronom, 

verb,adverbi, preposicions i conjuncions. 

-Formes verbals (present, passat, futur) adequades al tipus de 
text.  
-Funcionament semàntic i morfològic de la llengua. 

-Ordre adequat dels mots i concordança en una frase.  

-Ús reflexiu de tots els signes de puntuació: coma, punt i coma, 

dos punts, punts suspensius,... 

- Autoavaluació de tot el procés.  

-Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua 

estrangera i en les situacions d’aprenentatge cooperatiu. 
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Educació literària: 

-Comprensió de textos literaris senzills. 

-Audició, lectura i recitació de textos literaris senzills (pomes, 

cançons, dites...) 

 -Interpretació del llenguatge literari.  

-Lectura expressiva i entenedora de textos literaris en llengua 

estrangera. 

- Gust per la lectura i l’escriptura en llengua estrangera. 

-Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula i del centre. 

-Respecte per les produccions dels altres.  

 

 
 

MATÈRIA:   MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

 1.- OPERACIONS AMB NOMBRES 
NATURALS   

- prioritat de les operacions. 
 
2.- MÚLTIPLES I DIVISORS.  
      - mcm , mcd  
     - nombres primers i compostos  
     - divisibilitat. 
     - descomposició en nombres primers 

3.- POTÈNCIES I ARRELS 

     - potències de base 10  

     - escriptura de nombres grans 

4.- NOMBRES DECIMALS 

     - Representació i comparació   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball en mig grup d’estratègies de càlcul i 
resolució de problemes. 
 En cada unitat didàctica es treballen 

estratègies de càlcul mental. 
 En la resolució de problemes s’apliquen 

els conceptes donats en els diferents 
continguts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaluació diària (deures, treballs i 
activitats a l’aula) 
Proves dels temes 
Proves escrites de competències 
bàsiques 
Proves Avaluació Interna 
Autoavaluació  
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     - Arrodoniment i escriptura de  

       nombres grans amb decimals. 
5.- OPERACIONS AMB NOMBRES 
DECIMALS 
     -Suma , resta , multiplicació i divisió  
 
6.- FRACCIONS.(Nivell 2) 
    - Operacions i comparació  
    -  Nombres mixtos 
7.- NOMBRES NEGATIUS I COORDENADES 
    - La recta, comparació  
    - Coordenades al pla  
8.- PROPORCIONALITAT   
      -  Regla de tres   
       - Percentatges(descomptes i increments) 
9.- TEMPS. SISTEMA SEXAGESIMAL 
       - Canvis d’unitats 
       - Operacions. 
10.- PES, LONGITUD I SUPERFÍCIE 
       -  Canvis d’unitats  
       - Unitats agràries. 
11.- CAPACITAT I VOLUM 
       - Canvis i relació. 
12.-ANGLES. MESURAMENT, TIPUS  
 13.-FIGURES PLANES.ÀREES, LONGITUD 
DE LA CIRCUMFERÈNCIA I ÀREA DEL 
CERCLE. 
 14.- ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 
(ampliació de continguts) 

 
Aprenentatge significatiu partint 
d’experiències 
 
Treball individual, parelles i col·lectiu 
 
Treball cooperatiu 
 
Tutoria entre iguals: ajuda entre alumnes 
 
Noves tecnologies (TIC): pissarra digital, llibre 
digital i webs d’operacions i problemes 
 
Fitxes del tema 
 
Contextos propers als alumnes i que tinguin 
transferència. 
 
Anàlisis de textos del llibre per elaborar 
resums i esquemes. 
 
Activitats multi nivell: racó de sudokus,  
material adaptat, fulls d’operacions “extra”, 
raonament  lògic ,... 
 
 

 

 
Proves orals de càlcul i problemes. 
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MATÈRIA:   MEDI   NATURAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. L’estructura dels éssers vius. 
- La cèl·lula. 
- Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars. 
- Aparells i sistemes. 
- Nivells de classificació. 

2. La funció de relació. 
- Aparell locomotor:músculs i ossos. 
- Funcionament. 
- Hàbits saludables. 

3. La funció de reproducció. 
- Tipus de reproducció: sexual i asexual. 
- L’aparell reproductor. 
- Canvis: de la infantesa a la vellesa. 

4. La matèria i els materials. 
- Propietats de la matèria i materials. 
- Matèries primeres. 
- Tipus de mescles i la seva separació. 
- Canvis en la matèria. 

5. Energy. 
- What is energy and types of energy. 
- How to save energy. 
- Renewable and non-renewable energy. 

6. Electricity. 
- Electricity in our daily lives. 
- Functions of different electrical appliances. 
- Electricity consumption at home (wasting and 

saving). 

 
 
 
Aprenentatge significatiu partint 
d’experiències 
Treball individual, parelles i col·lectiu 
Treball cooperatiu 
Tutoria entre iguals: ajuda entre 
alumnes 
Noves tecnologies (TIC): vídeos, llibre 
digital,.. 
Fitxes del tema 
Treballs d’investigació i recerca 
Contextos propers als alumnes i que 
tinguin transferència. 
Anàlisis de textos per elaborar resums i 
esquemes. 
Visualització i anàlisis  de vídeos 
Material i activitats adaptades per 
respondre a les necessitats educatives 
de l’alumnat. 
Science: un tema per trimestre en 
anglès. 

- Work and Business 
- Electricity 
- Energy 

Portafolis  
 

 
 
 
Projecte interdisciplinari 
Autoavaluació  
Avaluació diària (deures, treballs i 
activitats a l’aula) 
Proves dels temes 
Coavaluació (exposicions orals) 
Treballs escrits 
Dossiers de treball 
Avaluació amb les TAC: Kahoot, 
Plickers  
 
* Rúbriques d’observació 
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MATÈRIA:   MEDI  SOCIAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
1. Població i activitats econòmiques 
     - La població i la seva distribució; el seu creixement 
     - Sectors econòmics 
     - Un món global 
     - Piràmides de poblacions 
2.Work and business. 
     - Money 
     - Companies 
     - Advertising 
3. L’Edat Moderna 
     - Canvis en la forma de pensar i avanços científics 
     - Una nova monarquia : els Reis Catòlics 
     - Descobrir noves terres i la seva colonització 
     - Els Àustries, en Espanya i Catalunya 
4.L’època del liberalisme i la industrialització 
     - L’inici d’una nova època (els Borbó s. XVIII) 
     - La revolució agrícola i industrial 
     - Una nova organització econòmica i social 
     - El modernisme 
5. Espanya i Catalunya al segle XX 
     - De la monarquia a la República 
     - Catalunya autonòmica 
     -Societat i la seva evolució 
     -Progrés i desigualtat al segle XX 
     - Arquitectura i art 
6.- Catalunya , Espanya I la Unió europea  
     -La divisió de poders 
     - Drets i deures dels ciutadans 
     - Autogovern de Catalunya 
     - Unió Europea 

 
 
 
Aprenentatge significatiu partint d’experiències 
Treball individual, parelles i col·lectiu 
Treball cooperatiu 
Tutoria entre iguals: ajuda entre alumnes 
Noves tecnologies (TIC): vídeos, llibre digital,.. 
Fitxes del tema 
Treballs d’investigació i recerca 
Contextos propers als alumnes i que tinguin 
transferència. 
Anàlisis de textos per elaborar resums i 
esquemes. 
Visualització i anàlisis  de vídeos 
Material i activitats adaptades per respondre a 
les necessitats educatives de l’alumnat. 
Science: un tema per trimestre 

- Work and Business 
- Energy and Magnestism 
- Electricity 

Portafolis  
 

 
 
 
Projecte interdisciplinari 
Autoavaluació  
Avaluació diària (deures, treballs i 
activitats a l’aula) 
Proves dels temes 
Coavaluació (exposicions orals) 
Treballs escrits 
Dossiers de treball 
Avaluació amb les TAC: Quizzizz, Plickers 
 
* Rúbriques d’observació 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ  FÍSICA  

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

-L’ Aprenentatge cooperatiu 

-Escolta activa   

-Incorporem  la Conversa 

Exploratòria a l’Aula. 

-Descobriment guiat. 

-Resolució de problemes 

-Assignació de tasques 

(puntualment) 

 

Activitat física 

 Participar en les activitats físiques 
ajustant la pròpia actuació a les 
possibilitats i limitacions corporals i de 
moviment 

 Realitzar un control tònic i de 
respiració al finalitzar l’activitat física 

 Utilitzar diferents girs, equilibris i 
maneig d’objectes en una petita 
representació en petit grup 

 Llançar, botar, xutar, colpejar i 
rebre una pilota en situació real de joc 

 Orientar-se en l’espai mitjançant 
plànols i mapes utilitzant les nocions 
topològiques bàsiques 

Hàbits saludables 

 Realitzar els hàbits higiènics 
després de la pràctica 

 Portar la roba i el calçat adequat 
per fer activitat física 

 Controlar la postura corporal per 
evitar lesions 

 Conèixer els beneficis d’una dieta 
equilibrada 
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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.  

Expressió i comunicació corporal 

 Utilitzar els moviments de la cara i 
el cos per representar 

 Participar de manera desinhibida 
en les activitats d’expressió corporal 

 Participar en la realització i 
escenificació d’una coreografia en 
petit grup 

 Ser capaç de seguir el ritme d’un 
joc rítmic o d’una dansa 

Joc motor i temps de lleure 

 Participar i gaudir dels jocs 

 Cooperar i esforçar-se en les 
activitats físiques proposades 

 Mostrar actituds de respecte 
envers les normes 

 Mostrar actituds de respecte 
envers els companys/es 
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MATÈRIA:  VALORS SOCIALS I CÍVICS 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

1. Autonomia i responsabilitat  

2. Solidaritat i altruisme 

3. Normes i límits en les actuacions quotidianes  

4. Implicacions de la pròpia conducta en l’entorn  

5. Conductes assertives i empàtiques  

6. Resolució de problemes i presa de decisions  

7. Pensament crític i creatiu  

8. Autoconeixement i autoestima  

9. Emocions i sentiments  

10. Prevenció i resolució de problemes o conflictes  

11. Voluntat i esforç  

12. Estratègies per al diàleg  

13. Pensament argumentatiu  

14. Prejudicis i estereotips  

15. Situacions de marginació, discriminació i injustícia 

social 16. Mitjans de comunicació  

17. Diferències de gènere, origen, creença o cultura  

18. Drets i deures  

19. Convivència en els diferents àmbits propers  

20. Elements i característiques de les cultures de 

l’entorn  

21. La pau i la violència  

22. Treball cooperatiu  

23. Expressions de reconeixement, agraïment, 

disculpa i elogi  

24. Dilemes ètics presents en l’entorn  

 

 

 

 

 

 

Simulacions o dramatitzacions 

Anàlisi de pel·lícules i llibres 

Aprenentatge significatiu partint 

d’experiències 

Treball individual, parelles i col·lectiu 

Treball cooperatiu 

Lectura: individual, Col·lectiva i en 

parella  

Tutoria entre iguals: ajuda entre 

alumnes 

Noves tecnologies (TIC): videos, 

llibre digital,.. 

Treballs d’investigació i recerca 

Contextos propers als alumnes i que 

tinguin transferència. 

Visualització i anàlisis  de vídeos 

l’alumnat. 

Portafolis  

 

 

 

 

 

 

 

Per avaluar aquesta competència 

cal observar com actua l’alumne en 

la seva relació amb els altres i 

especialment en les activitats de 

servei a la comunitat escolar. Per 

això farem servir rúbriques 

d’observació que també incloguin 

l’autoavaluació o la coavaluació. 
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MATÈRIA:   RELIGIÓ 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
La relació de la persona humana amb la divinitat és una 

realitat comuna en totes les religions. 

 

Visualització de pel·lícules i obres d’art, 

com a base per a la reflexió i el diàleg. 

Treball cooperatiu. 

Utilització de les TAC 

Audició de cançons 

 

Avaluació contínua a través de la 

participació i l’ interès 

Cerca, compara i comenta 

expressions del desig humà de 

realització personal plena en la 

literatura i en la música actuals. 

Identifica i sintetitza frases amb les 

quals Jesús manifesta l’amor del Pare 

a tots els homes i dones. 

Exemples de persones que han viscut experiències 

reconegudes de relació íntima amb Déu i que han 

comportat un benefici per a la humanitat. 

La transmissió del missatge de Jesús a tota la humanitat. 
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MATÈRIA:   EDUCACIÓ MUSICAL 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 

Percebre i explorar 
- Lectura d’elements musicals gràfics i melòdics: 

El puntet, compàs compost, el treset de 
corxeres. 

- Reconeixement d’instruments, formacions i de 
famílies instrumentals: Instruments del món, el 
cor de gospel, l’orquestra simfònica, el 
sintetitzador, la banda de Rock, Jazz band, Big 
Band, la Banda simfònica. La bateria. 

- Experimentació de les possibilitats sonores que 
poden suggerir la utilització de les TIC. 

-  Utilització dels mitjans de comunicació i 
d’Internet per obtenir informació sobre 
audicions, concerts, espectacles musicals, 
estils musicals i coreogràfics. 

-  Valoració de l’ús de la música en els mitjans de 
comunicació i en produccions audiovisuals. 

- Incorporació progressiva de la grafia musical 
convencional en la lectura, interpretació i 
creació de partitures.  

- Reconeixement i escriptura de ritme i melodies, 
emprant la grafia musical convencional. 

- consolidació en llengua anglesa d’algunes 
ordres i vocabulari propi del món musical 
adequat al nivell. 

 

 
 
-Escolta activa 

-Us de la flauta de bec  

-Us dels instruments Orff 

-Cantar a l’unison 

- Cantar Cànons 

- Lectures rítmiques 

- Activació del moviment a través de 

danses   

- Crear cooperativament 
 
- Completar musicagrames 
 
- Activar coneixements previs dels 
alumnes per introduir nous conceptes  
 

 
 
 
 

- Interpretar cançons i danses apreses 
utilitzant les tècniques bàsiques de la 
veu i del moviment.  

 
-  Improvisar i crear cançons participant 

en creacions individuals i col·lectives 
emprant degudament la terminologia i 
grafia corresponent. 
 

 
-  Llegir petites partitures amb els 

elements musicals apresos. 

 
- Interpretar peces adequades al nivell 

amb la flauta dolça. 
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MATÈRIA:  EDUCACIÓ  VISUAL I PLÀSTICA 

CONTINGUTS CLAUS METODOLOGIA AVALUACIÓ 
Percebre i explorar 

- Percepció i exploració sensorial dels elements presents 

en l’entorn natural, cultural i artístic. 

- Expressió en diferents llenguatges de les idees, 

emocions i experiències de manifestacions artístiques i 

culturals. 

- Interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar de 

les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn. 

- Influència de l’experiència cultural de l’entorn en la 

comprensió, interpretació i creació visuals, musicals i 

escèniques. 

- Apreciació de les habilitats i la imaginació dels 

creadors. 

- Satisfacció i emoció per l’experiència artística. 

- Reconeixement dels materials, els colors, les formes 

(volums, línies, contorns, textures, grandàries i 

perspectives…) en les imatges, els objectes i en les 

obres artístiques.  

Interpretar i crear 

- Valoració i respecte per les  produccions artístiques 

pròpies i alienes. 

- Valoració de l’avenç del propi aprenentatge. 

- Creació de produccions artístiques (plàstiques, 

musicals i corporals) amb diverses tècniques i 

procediments a partir de la percepció sensorial. 

- Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació 

artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallers internivell. 

 

Ús de diferents tècniques 

artístiques i plàstiques. 

 

Ús de les TAC i de materials 

reciclats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observació del procés d’elaboració i de la 

producció final. 

 


