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CONTINGUTS ANUALS  
 
Llengua Catalana i Castellana 
 
Lectura comprensiva i expressiva 
Expressió oral  i escrita. Tipologia de textos: El text narratiu, la descripció d’ambients, el diari d’aula. 
 
Fonètica i ortografia: Els dos punts i el guió, l’accentuació de les paraules agudes, paraules planes i 
paraules esdrúixoles, l’accent diacrític, l’ ‘us de [g/gu] [c/qu] [gü/qü] [r/rr] [h] [ br] [bl] [mb] [mp] [nv] [g/j] [tg/tj] 
la essa sorda [s,ss,c,ç], la essa sonora [s,z)]. 
 
Lèxic: Frases fetes, dites i refranys, l’ us del diccionari,  comparacions, sentit real i sentit figurat, sinonímia i 
antonímia, famílies lèxiques, prefixos i sufixos, diminutius, augmentatius i despectius, el camp semàntic, els 
compostos, la precisió lèxica. 
 
 
Llengua Anglesa 
 
Repàs del vocabulari treballat al llarg del curs anterior. 
L’escola: material, assignatures... 
L’hora: What time is it? It’s... 
El temps metereològic i les estacions de l’any. 
Present continuos (negació i interrogació). 
Expressar accions. 
Rutines: llevar-se, rentar-se... 
Have got / havent’t got. 
Aprendre a donar direccions: turn right, turn left... 
Adjectius: noisy, dark, clear... 
Expressar emocions i estats d’ànim. 
Vocabulari específic de: Halloween, Christmas, April fool’s day and Easter. 
 
 
Matemàtiques 
 
Numeració i càlcul: desenes i centenes de mil, el milió, la suma i la resta (propietats), la multiplicació per 
dues xifres, la divisió, la fracció ( lectura, escriptura i representació), nombres decimals ( dècimes, 
centèsimes i mil·lèsimes), fraccions del litre, fraccions del quilogram, calculadora. 
Càlcul mental. 
 
Mesura: anys, mesos, dies, hores, minuts i segons. Lectura del rellotge. Longitud ( quilòmetre, hectòmetre, 
decàmetre, metre, decímetre, centímetre i mil·límetre). Capacitat ( litre, decilitre, centilitre i mil·lilitre). Pes 
(quilogram, gram i tona). Superfície (centímetre quadrat i metre quadrat).  
 
Geometria: orientació en l’espai, vistes parcials d’una figura, el plànol, coordenades, el tangram, cossos 
geomètrics, recta, semirecta, segment, punt i angle, polígon, circumferència i cercle. 
 
Resolució de problemes. 
 
 
Coneixement del Medi Natural   
 
El nostre cos per dins: els sentits, la respiració, l’ alimentació i la circulació 
L’entorn natural: fauna i flora 
L’Univers: el sistema solar, la Terra i els astres 
La matèria i els materials 
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Coneixement del Medi Social  
 
Activitats econòmiques: sector primari, sector secundari i sector terciari 
Els mitjans de transport 
Catalunya: comarques d’interior, comarques de plana i comarques de litoral 
El Vallès Oriental 
El pas del temps: la vida d’altres èpoques i l’actual 
 
Educació artística: Plàstica  
 
Els continguts de l’àrea de plàstica estan inclosos interdisciplinàriament  en els diferents àmbits curricular. 
Ambientacions de l’escola: 

- Halloween 
- Nadal 
- Carnestoltes 
- English Day 
- Sant Jordi 
- Teatre i festivals 

 
Educació Física  
 
El cos: imatge i percepció. 

- Adequació de la consciència i control del cos en relació amb la tensió, la relaxació i la respiració. 
- Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions motrius. 
- Valoració de la pròpia realitat corporal i la dels altres.  

 
Habilitats motrius 

- Elaboració d’un control motriu i domini corporal. 
- Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les diferències en el nivell de l’habilitat. 
- Apreciació de l’esforç en les activitats físiques, tant individual com col·lectives.  

 
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 amb 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. 
- 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. 
- Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i comunicació. 
- Interpretació de situacions que suposin comunicació corporal. 
- Reconeixement de les diferències en la manera d’expressar-se.  

 
El joc. 

- 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. 

 
Immersió de la llengua anglesa 

- Hàbits, rutines i vocabulari específic en anglès: expressions usuals pel desenvolupament de l’activitat. 
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Educació Musical  
 
Cant individual i col·lectiu a l’uníson i cànons a dues  veus 
Interpretació dels gestos del director: to, entrada, tempo, pulsació, dinàmica i fi. 
Ritme: pulsació, negra, silenci, corxeres, semicorxeres, blanca amb punt, corxeres separades, corxera amb 
punt semicorxera 
Melodia: escala diatònica Do Major [do-re-mi-fa-sol-la-si-do']  
Comparació compàs binari/ ternari 
Signes de repetició. D.C. i Fi.  
Qualitats del so: grafia convencional. El calderó 
Reconeixement de melodies, instruments i/o qualitats del so en les obres escoltades 
Reconeixement de petites estructures i frases musicals 
 
 
 
Informàtica 
 

1. Ordinador 
• Què és un ordinador i les seves parts. 
• Repàs de com encendre i parar correctament un ordinador. 
• Repàs d’introducció i extracció amb seguretat el Pen Drive. 
• Repàs coneixement del teclat i totes les seves tecles. 
• Obrir i tancar aplicacions en vàries finestres. 

2. Crear carpetes i moure fitxers dins l’entorn Linux 
• Emmagatzemar correctament els documents o fitxers creats en el directori o carpeta 

corresponent. 
• Crear, posar i moure documents dins de carpetes. 

3. Dibuix digital 
• Eina de dibuix per defecte de Linux: InkScape. 
• Combinar imatges d’Internet creades dins d’un document InkScape. 

4. Processament de text 
• Iniciació al Microsoft Office. 
• Escriure documents amb Microsoft Office de forma bàsica. 
• Repàs Negreta, Cursiva i Subratllat. 
• Mides i tipus de fons. 
• Colors i ombrejats. 
• Alineacions de texts i paràgrafs. 
• Taules bàsiques. 
• Introduir imatges en un document. 

5. Internet 
• Iniciació a Internet 2. 
• Què és Internet? 
• Programari per navegar. 
• Cercador Google. 
• Cercar imatges en Google. 
• Emmagatzemar imatges d’Internet al “Pen Drive”. 
• Posar imatges d’Internet dins de documents.  

 
Religió  
 
La Bíblia: l’Antic Testament 
Tradició religiosa del poble jueu 
L’Advent, el Nadal, la Quaresma, la Pasqua 
Coneixement de diferents religions. 
Valors: respecte, estimació i perdó 
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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. 
  

 
 
 
 


