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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.
Sintetitz.ar les idees principals de conferències, exposicions, explicacions o qualsevol altra
exposició oral.
Exposar temes de manera ordenada i adequada (entonació, to, gest,...)   amb preparació prèvia.

Comprensió lectora

Llegir de manera autònoma, mantenint un ritme àgil i una entonació adequada que facilitin la
comprensió.
Aplicar estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de
tipologia diversa i en diferents formats.
Comprendre textos de tipologia diversa: responent i formulant preguntes, diferenciat les idees
principals de les secundàries,...

Expressió escrita

Planificar el text, elaborant un esquema, un guió, un  mapa conceptual... del contingut que s’hi vol
exposar i de la manera com es vol comunicar.
Escriure textos de diferents tipologies amb coherència, presentació, cohesió ortografia i amb
riquesa de llenguatge.

Plurilingüe i intercultural

Respectar la diversitat de llengües dels companys i companyes de  l’aula i l’entorn més proper.
Usar  la llengua catalana quan es treballa aquesta matèria (itineraris, matèria curricular, altres
matèries en aquesta llengua).

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Sintetitzar les idees principals de conferències, exposicions, explicacions o qualsevol altra exposició
oral.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.
Exposar temes de manera ordenada i adequada (entonació, to, gest,...)   amb preparació prèvia.

Comprensió lectora

Llegir de manera autònoma, mantenint un ritme àgil i una entonació adequada que facilitin la
comprensió.
Comprendre textos de tipologia diversa: responent i formulant preguntes, diferenciant les idees
principals de les secundàries,...
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Aplicar estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de
tipologia diversa i en diferents formats.

Expressió escrita

Planificar el text, elaborant un esquema, un guió, un  mapa conceptual... del contingut que s’hi vol
exposar i de la manera com es vol comunicar.
Escriure textos de diferents tipologies amb coherència, presentació, cohesió ortografia i amb
riquesa de llenguatge.
Revisar un text (propi o d’altri) i identificar les errades de presentació, coherència, cohesió, lèxic i
ortografia.

Plurilingüe i intercultural

Respectar la diversitat de llengües dels companys i companyes de  l’aula i l’entorn més proper.
Usar  la llengua castellana quan es treballa aquesta matèria (itineraris, matèria curricular, altres
matèries en aquesta llengua).

LLENGUA ANGLESA

Comunicació oral

Distingir diferents tipus de produccions orals i saber donar-hi resposta.
Exposar textos orals de manera ordenada i adequada (entonació, to i gest)  a partir d’una
preparació prèvia.

Comprensió lectora

Comprendre textos escrits de diferent tipologia.
Extreure informació de textos escrits amb una finalitat comunicativa concreta.

Expressió escrita

Elaborar textos escrits de manera coherent i ordenada, a partir d’un model.

MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries, utilitzant taules, gràfics, xifres i signes; i
estimant una resposta raonable a una situació problema.
Desenvolupar estratègies de resolució: (analogia, particularització, identificació d’operacions...)
Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació- problema i comprovar
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la validesa de les respostes.
Seleccionar de forma adequada a cada situació, la unitat, instrument i estratègia de mesura de les
magnituds de longitud, massa, capacitat temps, superfície i amplitud angular, en entorns prèvia, la
mesura, expressant el resultat amb precisió, i comprovar-la. Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una
magnitud, en situacions on tingui sentit. Quotidians i en altres àrees.

Raonament i prova

Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental i escrit.
Comprendre i utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris i
decimals de forma apropiada a cada context. Cercar propietats dels nombres i operacions.
Classificar les figures i els cossos, d’acord amb les característiques geomètriques (vèrtex, costats,
angles, cares, arestes, diagonals)

Connexions

Reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges.
Interpretar amb llenguatge precís la informació relativa a sobre un conjunt de fets coneguts de
l’entorn o en altres àrees en forma gràfica (taules, histogrames, diagrama de barres, de sectors...).
Interpretar el valor de la mediana, la mitjana i la moda dins del context.

Comunicació i representació

Comunicar oralment, per escrit, o de forma gràfica, de manera coherent, clara i precisa, utilitzant
llenguatge matemàtic, coneixements i processos matemàtics realitzats (càlculs, mesures,
construccions geomètriques, resolució de problemes). Argumentar les afirmacions o processos
realitzats utilitzant el llenguatge matemàtic.
Interpretar el sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar els nombres naturals,
fraccionaris, decimals (fins als centèsims) i nombres negatius d’acord amb contextos de la vida
quotidiana.

CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Plantejar-se interrogants,  sobre determinats problemes socialment rellevants.
Obtenir informació i recollir dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant diferents tipus
de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i experimentals.
Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza.
Elaborar croquis i plànols senzills com a mitjà per analitzar elements del territori i comunicar els
resultats de les observacions i interpretacions.
Valorar algunes de les causes de les desigualtats en el món actual.

Salut i equilibri personal
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Identificar els principals òrgans del cos humà, amb les funcions que realitzen.
Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Imaginació i creativitat

Elaborar composicions corporals i musicals que desenvolupin la creativitat de l’alumnat.

Interpretació i producció

Interpretar cançons, partitures i fragments rítmics o melòdics utilitzant la veu, el cos i els
instruments.
Utilitzar els elements del llenguatge musical en les produccions.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Percepció, comprensió i valoració

Identificar i reconèixer les característiques i els trets socials, culturals i d’estructura en les diferents
produccions artístiques.
Formular opinions i argumentacions al voltant de l’experiència artística i cultural mostrant respecte i
responsabilitat.

Interpretació i producció

Elaborar produccions aplicant els coneixements adquirits fent ús de materials i tècniques diverses.
Planificar el procés de producció i creació de les diferents elaboracions.
Expressar pensaments, emocions i experiències mitjançant el llenguatge visual i plàstic.

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

Ajustar els moviments corporals a les necessitats dels  diferents esports treballats.

Hàbits saludables

Seguir les normes d’higiene personal associades a la realització de l’activitat física.
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Joc motor i temps lleure

Organitzar, participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques respectant les normes i els companys.
Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en les activitats físiques mostrant
respecte vers els companys/es.

CULTURA RELIGIOSA

Cultural

Relacionar les festes setmanals i les celebracions de les diferents tradicions religioses
monoteistes.
Saber explicar la classificació de les religions en monoteistes i politeistes
Relacionar algunes expressions d’art religiós amb històries i personatges de la Bíblia.
Reconèixer i classificar, amb criteris bàsics, els diferents llibres sagrats.
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