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LLENGUA CATALANA 
 

 

COMPRENSIÓ ORAL  
 

 Comprensió de missatges orals. 

 Comprensió de textos orals per obtenir informació i aprendre. 

 Interès i respecte per les intervencions dels altres. 
 
EXPRESSIÓ ORAL 
 

 Conversa guiada sobre diferents temes. 

 Intervenció oral en el moment adequat. 

 Ús de la llengua com a eina per a expressar sentiments i emocions, 
 
LECTURA MECÀNICA 
 

 Llegeix amb fluïdesa i entonació. 

 Respecte els signes de puntuació. 

 Mostra gust per la lectura. 
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 
 

 Comprèn el sentit global i/o parcial d’un text. 

 Lectura i comprensió de textos expositius. 

 Anàlisi de les característiques de textos poètics i poesies. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA 
 

 Redacció d’articles d’opinió. 

 Descripció d’experiències personals. 
 
LÈXIC 
 

 Famílies de paraules. 

 Sufixos i prefixos. 

 Precisió del llenguatge. 
 
ORTOGRAFIA 
 

 Signes de puntuació. 

 La vocal neutra. 

 Les vocals O i U àtones.  

 La grafia dels verbs auxiliars. 
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GRAMÀTICA 
 

 El complement indirecte. 

 Els complements circumstancials.  
 
TREBALL I PRESENTACIÓ 
 

 Presentació dels treballs que es demanen. 

 Presentació de la feina segons les pautes donades. 
 
 

 

MATEMÀTIQUES 
 

 

CÀLCUL MENTAL 
 

 Calcula mentalment  terços, meitats, dobles, triples, quarts, dotzenes de nombres senzills. 

 Resol problemes 

 Calcula mentalment multiplicacions de nombres senzills per 0,50 i 0,25 i fraccions. 
  

CÀLCUL I NUMERACIÓ 
 

 Té la noció de nombres negatius. 

 Llegeix i escriu nombres enters positius i negatius. 

 Compara i ordena els nombres negatius 

 Representa els nombres enters en una recta numèrica. 

 Construeix eixos de coordenades. 

 Reconeix i situa punts de coordenades utilitzant nombres enters (+ i -)  
 
OPERACIONS BASIQUES 
 

 Suma, resta , multiplica i divideix nombres  naturals i decimals. 

 Sap fer divisions entre nombres naturals i nombres decimals, entre dos nombres decimals, 
entre dos nombres naturals i quocient decimal. 

  
PROBLEMES 
 

 Resol problemes  amb nombres decimals i nombres naturals utilitzant les quatre          
operacions   bàsiques. 

 Resol problemes amb dades de temps utilitzant el sistema sexagesimal. 

 Resol problemes relacionats amb les mesures de capacitat i volum. 

 Resol problemes d’operacions amb unitats de temps 
 
ESPAI  I  FORMA 
 

 Aplica les formes que permeten calcular el perímetres i l’àrea de: quadrat, rectangle, romboide, 
triangle, trapezi, rombe i els polígons regulars. 

 Identifica els elements d’una circumferència. 
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 Calcula la longitud d’una circumferència utilitzant el nombre pi. 

 Mesura angles amb el transportador. 

 Reconeix els angles complementaris i suplementaris. 

 Coneix els valors de la suma dels angles d’un triangle i d’un quadrilàter. (no avaluat) 

 Sap dibuixar la bisectriu d’un angle i la mediatriu d’un segment. )Realitzat als tallers de visual i 
plàstica) 

 
MESURA 
 

 Capacitat i volum:  
 Coneix els múltiples i submúltiples del litre: Kl, hl, dal, l, dl, cl, ml. 
 Aplica correctament les mesures de capacitat i els seus canvis d’unitat. 
 Expressa una dada de volum o capacitat en diferents unitats. 
    Aplica les equivalències entre unitats de capacitat i volum :Kl, m³ / l, dm³ / ml,cm³. 

 Temps 
 Coneix els canvis d’unitat de temps.   
 Sap passar d’expressions complexes a incomplexes i viceversa amb unitats de temps. 
 Realitza sumes i restes i multiplicacions en el sistema sexagesimal.    
 
ESTADÍSTICA  I  PROBABILITAT 
 

 Interpreta, relaciona i classifica dades eswcrites mitjançant taules i diagrames. 

 Calcula i interpreta les freqüències absolutes i relatives, la moda I la mitjana aritmètica. 

 Construeix i interpreta correctament gràfics de línies i gràfics de sectors. 

 Reconeix els resultats possibles dels jocs d’atzar. 

 Identifica jocs de probabilitat i les calcula. 
 

  TREBALL I PRESENTACIÓ 
 

 Presenta les feines dins del termini de temps en que se li demana. 

 Sap fer els treballs nets, ordenats i ben presentats. 
. 
 

 

LLENGUA CASTELLANA 
 

 
COMPRENSIÓ ORAL 
 

 Comprensió de missatges orals rebuts en diferents formats (notícia i discurs). 

 Comprensió de textos orals llegits per obtenir la informació principal. 

 Interès i respecte per les intervencions dels altres. 
 

EXPRESSIÓ ORAL 
 

 Conversa guiada sobre diferents temes respectant totes les normes del debat. 

 Intervenció oral en el moment adequat i de la manera adequada. 
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LECTURA MECÀNICA 
 

 Lectura amb la fluïdesa, entonació i fonètica correctes 

 Interès per la lectura 

 Lectura de poemes 
 

COMPRENSIÓ ESCRITA 
 

 Lectura i comprensió de diferents tipus de textos (expositius, descriptius, notícies i 
poemes) 

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 
 

 Elaboració de textos amb coherència i cohesió i amb les seves parts ben definides. 

 Millora en la redacció de diferents textos. 

 Elaboració de poemes. 
 

LÈXIC 
 

 Vocabulari relacionat amb l’espai, fenòmens naturals i els animals. 

 Vocabulari relacionat amb la poesia. La rima 

 La sigla. 

 L’abreviatura. 
 

ORTOGRAFIA 
 

 La H, la X i les seves normes ortogràfiques. 

 Signes de puntuació. 
 

GRAMÀTICA 
 

 L’atribut. Verbs copulatius 

 Classes d’oracions segons la intenció del que parla i la seva estructura. 

 Anàlisi de frases. El complement directe, el complement indirecte i el complement 
circumstancial. 

 
TREBALL I PRESENTACIÓ 
 

 Elaboració de treballs a partir d’unes pautes concretes 

 Presentació correcta de la feina requerida 
 
 

 

LLENGUA ANGLESA 
 

 
COMPRENSIÓ ORAL  
 

 Escolta atentament un text oral i fa la tasca indicada. 
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 Entén les històries. 

 Capta el sentit global d’un text oral. 

 Comprensió de textos orals per obtenir informació i aprendre. 

 Interès i respecte per les intervencions dels altres. 
 

EXPRESSIÓ ORAL 
 

 Intenta utilitzar la llengua estrangera per comunicar-se a classe 

 Utilitza el vocabulari de les unitats treballades a l’aula. 

 Participa en les cançons i en els jocs orals . 

 Aconsegueix portar a terme les tasques de comunicació oral fent servir només l’anglès. 

 Conversa guiada sobre diferents temes. 

 Intervenció oral en el moment adequat. 
 

LECTURA MECÀNICA 
 

 Llegeix amb fluïdesa i entonació. 

 Respecte els signes de puntuació. 

 Mostra interès per la lectura en una llengua estrangera. 
 
COMPRENSIÓ ESCRITA 
 

 Comprèn el sentit global i/o parcial d’un text. 

 Respon preguntes sobre un text. 
 

EXPRESSIÓ ESCRITA 
 

 Expressar fets del passat. 

 Utilitzar la forma verbal “ To be” en passat. 

 Utilitzar la forma verbal dels verbs regulars e  irregulars en passat. 

 Expressar fets del futur. 

 Expressar el temps meteorològic. 

 Descriure les activitats que realitzen en el seu temps lliure. 
 
LÈXIC 
 

 Activitats del dia a dia. 

 El temps. 

 Vocabulari relacionat amb les vacances. 

 Activitats relacionades amb el temps lliure. 
 

ORTOGRAFIA 
 

 Escriure amb correcció el vocabulari treballat a l’aula. 

 Escriure  amb correcció les estructures lingüístiques treballades. 
 
GRAMÀTICA 
 

 Les formes verbals en passat: verb “ to be” i verbs regulars e irregulars 
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 Estructures per expressar correctament  el futur “ to be going to...” 
 

TREBALL I PRESENTACIÓ 
 

 Presentació dels treballs que es demanen. 

 Presentació de la feina segons les pautes donades. 
 
 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 
 

 

 

La reproducció humana: reproducció sexual. 
Parts de l’aparell reproductor femení. 
Parts de l’aparell reproductor masculí. 
Fecundació: unió d’un òvul i un espermatozoide. 
Fases de l’embaràs: zigot, embrió i fetus. 
Etapes bàsiques de la vida humana: infància, pubertat, edat adulta i vellesa. 
 
Dibuixar els límits geogràfics d’Espanya. 
Identificar les principals unitats de relleu. 
Localitzar les conques hidrogràfiques i els principals rius que les composen. 
Tècnica d’estudi: Elaboració d’un dossier . 

 Portada amb títol, nom i curs. 

 Índex. 

 Introducció. 

 Cos del treball dividit en apartats. 

 Títols i subtítols subratllats i escrits en un cos de lletra superior al text. 

 Pàgines numerades. 
 
Definir què és el clima i identificar els factors que el determinen : latitud, altitud i proximitat o llunyania 
del mar 
Conèixer les principals característiques dels climes mediterrani, atlàntic, d’interior, de muntanya i 
subtropical. 
Senyalar correctament dins la península les diferents zones climàtiques 
Relacionar les característiques particulars de cada zona climàtica amb la vegetació i el paisatge propi 
de cada una 
Confeccionar una maqueta d’un dels climes propis de la península. 
 

SCIENCE 
 

1. Les noves tecnologies. 

 Conèixer  les noves tecnologies i la seva funció en la vida diària. 

 Internet.  

 Les xarxes socials. Funcions, utilitats i ús. ( Facebook, Google+) 

 Utilització de buscadors ( Google). 
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TREBALL I PRESENTACIÓ 
 

 Presentació dels treballs que es demanen. 

 Presentació de la feina segons les pautes donades. 
 
 

 

ÀREA ARTÍSTICA: MÚSICA 
 

 
EXPLORAR I PERCEBRE 
 
Cançó: 

 Mostrar interès per cantar. 

 Interpretar correctament el repertori de cançons treballat, utilitzant les tècniques bàsiques 
de la veu. 

 Esforçar-se per interpretar les cançons utilitzant una altra llengua que no és la seva. 

 Entonar correctament. 

 Mostrar-se atent a les indicacions de la mestra de música en el moment d’interpretar les 
cançons. 

 Mostrar respecte i responsabilitat a l’ hora de interpretar cançons de forma conjunta. 

 Mostrar-se exigent i crític en la interpretació artística dins i fora de l’escola. 
 
Audició: 

 Els cors. 

 El cor i l’orquestra. 
 
INTERPRETAR I CREAR 
 
Llenguatge musical: 

 Reproduir  i crear diferents ritmes i melodies    amb elements musicals coneguts. 

 Interpretar i reconèixer la síncopa i la corxera amb punt semicorxera. 

 Entendre el concepte de to i semitó en l’escala de Do Major. 

 Analitzar intervals de 2ª Majors i menors. 

 Introducció auditiva al interval de tercera major i menor. 

 Analitzar intervals de 3ª Majors i menors. 

 Conèixer l’escala pentatònica de Do Major i la seva utilització. 

 Concepte de tònica i dominant. 
 
Informàtica musical: 

 Interès per utilitzar els programes d’informàtica musical com una eina més en 
l’aprenentatge de la música. 

 Mostrar interès per crear les pròpies músiques. 

 Creació de cançons amb el programa Acid5.0 

 Utilització del programa Audacity, per exportar cançons en format mp3. 

 Presentar als companys tots els treballs realitzats. 

 Fer un Powerpoint  amb música. 
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 Mostrar-se participatiu amb l’espai web, el bloc de música i dansa. 
 
Pràctica instrumental: 

 Conèixer les característiques principals dels instruments orff. 

 Tocar amb precisió, utilitzant les dues baquetes. 

 Memoritzar les diferents frases musicals . 

 Tenir cura dels instruments de l’escola. 

 Valorar el fet artístic propi i dels altres. 

 Valorar la importància de tocar en grup i, esforçar-se per aconseguir una bona 
interpretació col·lectiva. 

 Saber respectar la tria de repertori escollit per consens. 
 

ACTITUD 
 

 Mostrar interès per la classe de música i respectar els companys i companyes que volen 
aprendre i gaudir de la música. 

 Mostrar respecte i responsabilitat per les interpretacions conjuntes a la classe de música, 
en concerts i audicions. 

 
 
 
 
 
 


