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CONTINGUTS ANUALS  

 
Llengua Catalana i Llengua Castellana 
 
Lectura comprensiva i expressiva  
 
Expressió oral: la presentació. la conferència. el llenguatge no verbal. L’argumentació.  
Tipus de textos: descriptiu, teatral, narratiu, biografia, reportatge, carta, narratiu, estil directe i indirecte. 
 
Lèxic: sentit general i sentit específic, sinònims i antònims, paraules homònimes, polisèmia. la formació de 
verbs. La formació de noms.  La formació d’adjectius. La derivació (prefixos i sufixos). Prefixos de negació i 
oposició. Prefixos cultes. Frases fetes 
 
Ortografia: diftong, accentuació de paraules agudes, planes i esdrúixola, accent diacrític. La dièresi en els 
verbs. Consonants mudes al final de mot. Les vocals a/e en els verbs. Les vocals o/u en posició àtona. Les 
grafies m/n.  La ela geminada. Grafies[ tx, tg. g, j]. Ús de [hi/i] i [ho/o]. Repàs de les vocals tòniques i àtones. 
 
Gramàtica: els anunciats, oracions i frases. El verb: arrel i desinències, regulars i irregulars, perífrasis 
verbals. El nom, nucli de grup nominal. Els complements del nom. El complement directe. Complement 
indirecte i circumstancial. L’atribut. Relacions de concordança.  
 
Llengua Anglesa 
 
Repàs del vocabulary, gramàtica I estructures lingüístiques treballades al curs anterior. 
Vocabulary 
Televisión and cinema 
Food from around the World 
Wonders of the world 
Space 
People and professions 
Friends 
School 
Festivals 
Halloween, Christmas’, Valentine’s day 
Grammar 
Frequency adverbs 
Some/Any; How much/How many… 
Comparatives 
Present Simple, Present Continuos, Future ( going to), Past Simple 
Oral Expression 
Cançons, jocs, representacions, etc. 
 
Matemàtiques 
  
Comparació de quantitats amb: percentatges, proporcions, fraccions i nombres decimals. 
Diagrames: d’ arbre, taules de doble entrada, de barres, de sectors. 
Càlcul de probabilitats. 
Àrees: quadrat rectangle i triangle. 
 Figures geomètriques: noms. 
Coordenades. 
Percentatges 
Mitjana, mediana i rang 
Divisors d’un nombre. 
Nombres primers i nombres compostos 
Descomposició factorial d’un nombre 
Presentacions planes  d’objectes tridimensionals. 
Poliedres:  
cares arestes i vèrtexs 
prismes, piràmides i poliedres regulars. 
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Volum d’un prisma de base rectangular. 
Potències:  
Càlculs i propietats. 
Notació científica 
Unitats de mesura: 
Relació amb les potències 
Equivalències entre unitats de mesura 
Nombres decimals i fraccions 
Càlcul exacte i aproximat 
Caracterització de circumferències i cercles. 
Ús del compàs per a la construcció de diferents figures geomètriques. 
Identificació de circumferències en objectes tridimensionals. 
Càlcul de perímetres i àrees. 
 Equivalències entre diferents unitats. 
Transformació de figures mitjançant simetries i girs   
Problemes. 
Càlcul mental. 
 
 
Naturals 
 
Matèria viva i matèria inert. 
Regne animal, vegetal, dels fongs, protists i de les moneres. 
Biodiversitat, formes de vida  i alimentació 
Classificació d’organismes i de microorganismes. 
Observació i descripció d’essers vius. 
Riscos i beneficis per les persones en l’àmbit de la salut. 
Aigua i vida. 

Depuració de l’aigua. Canvis físics i canvis químics. 
Canvis químics 
 Tipus de canvis químics: Combustions, oxidacions i fermentacions. 
Canvis físics. 
Propietat materials d’una mescla. 
Tècniques de separació de substàncies. 
Propietats de l’aigua com a dissolvent. 
Funcions vitals. 
Reproducció sexual i asexual. 
Reproducció de les plantes 
Reproducció dels animals. 
Fecundació.  
Aparell reproductor humà. 
Riscos del consum de tabac i alcohol. 
Estils de vida saludables. 
 
Socials 
 
Drets i deures de les persones. 
Aportacions de les dones a la nostra societat.  Coeducació. 
Drets humans. Manifestacions culturals i artístiques 
Biografia de Pau Casals. 
Clima, vegetació i relleu de Catalunya. 
Organització territorial. 
Institucions democràtiques i organitzacions polítiques. 
Símbols de Catalunya. 
El Roc Català: trets culturals i artístics. 
Música catalana de finals del S.XX 
Clima, vegetació i relleu d’Espanya. 
Unitats de relleu i hidrografia. 
Representacions cartogràfiques. 
Organització territorial. 
Comunitats autònomes d’Espanya. 
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Diversitat cultural i lingüística. 
Trets demogràfics i culturals. 
Clima, vegetació i relleu d’Europa. 
Institucions democràtiques i organitzacions polítiques. 
Serveis públics. 
Hàbits d’higiene. 
Alimentació i salut.  
Emocions.. 
Intel·ligències  múltiples 
La Medicina al llarg de la Història. 
 
Educació artística: Plàstica 
 
El color: primaris, secundaris i complementaris. 
Tècniques mixtes per comunicar vivències. 
Formes geomètriques. 
La figura humana. 
Modelatge. Fang. 
Dibuix al natural.  
Dibuix Geomètric 
Pintura. 
Manualitats – cosir. 
Treball amb retoladors. 
 
Educació Física 
 
El cos: imatge i percepció. 
 - El control tònic i respiració per al control motor. 

- Execució del moviment amb dificultats amb segments corporals no dominants. 
- Valoració i acceptació pròpia realitat corporal i d’altres. 

Habilitats motrius bàsiques i qualitats físiques. 
 - Adquisició d’un control motor. 
 - Activitats relacionades amb condicionament físic. 
Activitat física i salut. 
 - Autonomia en higiene personal. 
 - Prevenció de lesions. 
Expressió corporal. 

- Utilització d’objectes en realització de dramatitzacions i construccions d’escenaris. 
- Valoració crítica dels usos i expressions. 

El joc. 
 - Elaboració i compliment d’un codi de joc net. 
 - Jocs d’arreu del món. 
 - Incorporació d’elements creatius. 
 - Respecte de les normes. 
Immersió de la llengua anglesa. 

 - Hàbits, rutines i vocabulari específic en anglès: expressions usuals pel desenvolupament de les 
activitats. 

 - Elaboració d’un treball en la llengua anglesa. 
 
Educació Musical 
 
Cant individual i col·lectiu a l'uníson, a dues veus i cànons a dues i tres veus 
Interpretació dels gestos del director: to, entrada, tempo, pulsació, dinàmica i fi 
La pulsació i el ritme: diferència 
Ritme: negra, silenci, corxeres, blanca, semicorxeres, corxera amb punt semicorxeres, corxeres separades, 
silenci de corxera, negra amb punt corxera, corxera i dues semicorxeres. 
Compàs binari, ternari, quaternari 
Melodia: Escala diatònica Do M. Notes agudes: [do'-re'-mi'] Notes greus [si,-la,-sol,] 
Signes de repetició. Primera i Segona casella. D.C. i Fi 
Reconeixement de melodies, instruments i/o  qualitats del so en les obres escoltades 
Reconeixement de petites estructures i frases musicals 
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Informàtica 
 
Windows: l’escriptori, la pantalla, repàs crear, moure i eliminar carpetes. 
Internet: pàgines web, navergar amb seguretat, cercadors i baixar un programa, google maps, itineraris. 
El programari: Word, Excel, Power Point. 
 
Religió 
 
Jesús el nostre mestre. 
Les grans religions. 
La bíblia. 
Els patriarques, persones de fe. 
Déu allibera el seu poble. 
Els manaments. 
L’expansió de l’Esperit Sant. 
Expressem la nostra fe. 
 
 
 
Criteris d’avaluació de l’etapa  
 
 
1. L’avaluació del processos d’aprenentatge dels alumnes serà continua , amb observació sistemàtica del 
procés d’aprenentatge,  integradora,  en relació amb el tipus de continguts de les àrees, i amb una visió 
globalitzada  del procés d’aprenentatge de l’alumne al llarg de l’etapa. 
 
2. L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els objectius  de 
cada àrea que estableix el currículum i en l’assoliment de les Competències Bàsiques. 
 
3. Com a conseqüència del procés d’avaluació contínua s’establiran, dins de l’horari escolar, les mesures 
organitzatives i els recursos pedagògics necessaris per a l’atenció a la diversitat dels alumnes i als seus 
diferents ritmes d’aprenentatge. 
 
4. La junta d’avaluació es reunirà amb una periodicitat trimestral per determinar el grau d’assoliment dels 
objectius de  cada alumne. Les valoracions seran: “Insuficient”, “Suficient”, “Be”, “Notable”, “Excel·lent”. 
Aquests termes s’acompanyaran amb d’una qualificació numèrica del 1 al 10. 
 
 
5. Valorar el resultat final obtingut en acabar el procés d’aprenentatge, seguint els criteris aprovats i 
consensuats per l’equip docent per a cada una de les diferents àrees. Es facilitarà als alumnes el 
coneixement previ d’aquest criteris d’avaluació. 
  
 


