
 
 

CICLE SUPERIOR 

5è 
 

 

  

 

 

Reunió de famílies 

 

 

 

 

 

Tutor/es i hores d’entrevistes de C. Superior 
 

Tutor cinquè  A:    Susana Florido Alborch  



    Entrevistes amb les famílies: dijous  de 15.30 h a 16.30 h.  -

      

Tutora Cinquè B:   Eva Maria Torres i Farrarons 

     Entrevistes amb les famílies: divendres de 11.30h a 12.30 h. 

         

Els informes es lliuraran l’últim dia lectiu de cada trimestre 

Mestres que intervenen a Cicle Superior 
 

A cinquè 
 

Educació Física: Ana Belén Roig 

Música: Aitor Cerdà 

Educació Especial i  Aula d’ Acollida: Samanta Romà i Montse Mon 

Religió Catòlica: Montse Hernández. 

TIC: Susanna Florido i Eva Torres 

Anglès: Cristina Busquets 

Clil Maths i Science: Toni Mora , Joan Vidal, Cristina Busquets. 

Desdoblaments de català i castellà : Emilio Vaquero, Susanna i Eva. 

Matemàtiques, Coneixement del medi, Alternativa i Plàstica: Susanna i Eva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDES I ACTIVITATS 

 

NIVELL SORTIDES I ALTRES ACTIVITATS PREVISTES QUAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

5è 

 

. Xerrada sobre el delegat blau, Consell d’infants. 

Escola. Matí. 

 

. Festival Internacional del Cinema Fantàstic de 

Sitges. Matí 

 

.Xerrada sobre la prevenció del Bulling. Escola 

Matí 

 

.Sortida al Parc Natural del Garraf. Olèrdola. 

Tot el dia 

 

.Jornades Esportives de les escoles de 

Sitges.Unihoquei. Matí 

 

.Exposició : Andy Warhol. Museu Caixafòrum, 

Barcelona.  

 

 

26 de setembre 

 

 

5 d’octubre. 

 

 

27 d’octubre 

 

 

29 de noviembre 

 

 

1 de desembre. 

 

 

A confirmar 

 

 

 

 

 

 

 

5è 

 

.La Tarraco romana. Visita al MNAT, fem el taller 

descobrim Tarraco. Visita comentada a l’amfiteatre 

i el circ. 

 

.Xerrada d’iniciació de la vela. Matí. Escola. 

 

.Jornades esportives de Sitges. 

 

.Inici de la vela 5è A. 

 

.La terra es fon. Sitges. Matí. 

 

.Exposició de Joan Brossa. MACBA.   

 

 

 

16 de febrer. 

 

 

 

6 de març 

 

9 de març. 

 

13 de març del 2017 

 

14 de març. 

 

A confirmar. 

 

 

 

 

 

 

5è 

 

. 5è B comença  vela. 

 

.Visita al Parlament. Taller: Sóc diputat. Matí. 

 

.Cantània. Tarda? 

 

.Museu de la ciència de Barcelona. Cosmocaixa. 

Taller sobre energies. 

 

 

 

 

 

24 d’abril 

 

14 de maig. 

 

A confirmar. 

 

A confirmar. 

 

 

Hàbits i normes 5è 
 

- Esmorzars: Recomanem que siguin sans i equilibrats. Seria bo evitar , fregits, ... 



entre d’altres. Cal procurar que sigui un esmorzar fàcil de digerir i sobretot que 

agradi al vostre fill/a. És important que tots els nens/es portin alguna cosa per a 

esmorzar ja que no dinen fins a 2/4 de 2h. 

Considerem oportú treballar el concepte de sostenibilitat incorporant l’ús de la 

carmanyola, i per portar-ho a terme amb èxit, necessitem la vostra complicitat. 

 

Pati: Des de l'escola s'han assignat a cada curs de primària uns dies per poder 

jugar a pilota a la pista esportiva. Cada cicle té les seves pròpies pilotes per tant 

us recordem, que no és permès portar pilotes de casa, així com cap altre joguina, 

cromos... Els nens i nenes de cinquè disposen de la pista els dimarts i dijous. 

 

- Roba: Us demanem que, si us plau, tota la roba que duen els nens i nenes a 

l'escola (jerseis, jaquetes...) porti una beta llarga per a poder penjar als penjadors 

de l'aula i que portin el nom per facilitar que en cas d'oblidar-se'l en algun lloc sigui 

fàcil de recuperar.   

 

- Agenda: És una eina imprescindible de comunicació  família-escola , per tant és 

important que els alumnes la portin cada dia a l’escola i a casa. Seria 

recomanable que les mares i els pares les revisin cada dia i en cas d'haver notes 

específiques i personals poseu OK per saber que ha estat llegida. 

  

- Material : L'estoig que han de portar els vostres fills i filles  ha d’ estar dotat de: 

llapis, goma, bolígraf blau, bolígraf negre, vermell, colors .....Haurien de portar una 

carpeta per els treballs esporàdics o deures que han de fer a casa. 

 

- Higiene: Demanem, si us plau, que els alumnes portin una capsa de mocadors i 

un paquet de tovalloletes  per facilitar la higiene personal i la de l'aula. 

 

- Autoritzacions: Recordem a totes les famílies que cal que omplin el full on 

autoritzen altres persones a recollir els seus fill/es i el lliurin al tutor/a 

corresponent. 

 

- Avisos: Cal escriure cada dia a l’agenda qualsevol  canvi que pugui haver, com 

per exemple: no fer ús del transport, marxar amb una altre família,  sortir fora 

d’hora. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5è A DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 
DIVENDRE

S 

9-10 CATALÀ 
MATEMÀTI

QUES 
CIÈNCIES 
NATURALS 

CATALÀ 
TUTORIA 
CIÈNCIES 

10-11 SCIENCE CATALÀ 
MATEMÀTIQ

UES 
CIÈNCIES 
SOCIALS 

EF 

11-11.30 PATI PATI PATI PATI PATI 

11.30-
12.30 

CASTELLÀ ANGLÈS ANGLÈS 
MATEMÀTIQUE
S 
 

CASTELLÀ 

      

15.15.45 EDUCACIÓ 
VALORS/R

ELIGIÓ 
 

EF MATHS 

MÚSICA 

PLÀSTICA 

15.45-
16.30 

MATEMÀTIQ
UES 

 
BIBLIO/ TIC PLÀSTICA 

 

5è 

B 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-10 
CATALÀ 

Desdoblamen
t 

ANGLÈS 
MATEMÀTIQUE

S 
CATALÀ 

Desdoblament 
MATEMÀTIQUE
S 

10-11 SCIENCE 

 
CATALÀ 

 
 

ANGLÈS MEDI SOCIALS BIBLIO/  TIC 

11-
11.30 

PATI PATI PATI PATI PATI 



 

11.30
-

12.30 

CASTELLÀ 
Desdoblamen

t 
MEDI NATURAL CASTELLÀ MATEMÀTIQUES 

 
EF 

      

15.15
.45 

Educació 
valors/religió 

 

MATEMÀTIQUE
S 

MATHS    EF PLÀSTICA 

15.45
-

16.30 MÚSICA 
 

 
MÚSICA 

 
CiÈNCIES 

 
TUTORIA 

PLÀSTICA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EN ACABAR L’ETAPA ELS VOSTRES FILLS 
HAURAN DE SABER: 
 

MATEMÀTIQUES 
 

• Valorar la quantificació en situacions de la vida real com un aspecte que afavoreix la 
comparació,l’ordenació i la classificació. 
• Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una 
seqüència; ferconjectures i comprovar-les; establir generalitzacions, i establir criteris 
consistents de classificació icomprovar-los. 
• Reconèixer i comprendre les situacions-problema; cercar i utilitzar taules i gràfics (taules 
de doble entrada, fletxes, diagrames d’arbre...), xifres i signes adients per representar tot 
tipus de situacions-problema; cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries; 
estimar una resposta raonable 
 
CONNEXIONS AMB ALTRES ÀREES 
 Interpretació i ús dels nombres decimals com a expressió de precisió en la mesu- 
 ra de fets i fenòmens naturals. 
·Interpretació de nombres grans (potències) dins de l’entorn natural i social. 
·Interpretació i ús de gràfics i taules per analitzar canvis en fenòmens del món natu- 
 ral i social. 
·Disseny d’experiments, dins de l’àmbit de les naturals, amb control de variables. 
·Observació i exploració de conceptes i patrons geomètrics en la natura, l’art i les 
 ciències. 
 Reconeixement de la congruència i la semblança en el món de l’art, en l’arquitec- 
 tura i en situacions de la vida diària. 
·Interpretació i elaboració de plànols i mapes. 
·Disseny d’experiments i activitats de mesura relacionades amb diferents àrees. 
·Utilització de les dades numèriques obtingudes en experiments i anàlisi matemà- 
  tica posterior. 
·Interpretació i construcció de gràfics de situacions del món natural i social (per 
 exemple: meteorologia, població). 
·Ús de l’estadística i l’atzar per recolzar la presa de decisions en diferents àrees de 
 la vida (negocis, política, investigació, vida quotidiana) i per poder raonar estadís- 
 ticament. 
Desenvolupar estratègies de resolució (analogia, particularització, identificació 
d’operacions...);expressar verbalment el procés de solució i la resposta de forma coherent 
i clara; comprovar la validesa de les respostes, i reconèixer la validesa de diferents 
processos de resolució d’una situació-problema. 
• Formular problemes a partir de situacions conegudes i comunicar oralment i per escrit, 
de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos matemàtics realitzats 
(càlculs, mesures, construccions geomètriques, resolució de problemes).  
• 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,i reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i 
percentatges. 
• Utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris i decimals 
de forma apropiada a cada context; desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: 
fer les operacions bàsiques mentalment, mitjançant els algorismes de càlcul escrit i usar 



les TIC i la calculadora per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions, i 
seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit i amb mitjans tècnics. 
• Interpretar i fer, amb els instruments de dibuix i els recursos TIC adients, 
representacions espacials (itineraris, plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents 
concrets i generals, de l’entorn quotidià id’altres àrees. 
• Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos geomètrics de l’entorn, 
utilitzant nocions com perpendicular, paral·lel, simètric...; classificar les figures i els 
cossos, d’acord amb característiques geomètriques (vèrtexs, costats, angles, cares, 
arestes, diagonals...), i expressar-ne els criteris i els resultats. 
• Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, l’instrument i l’estratègia de 
mesura de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps, superfície i amplitud 
angular, en entorns quotidians 
i en altres àrees; fer-ne l’estimació prèvia, la mesura, expressant el resultat amb precisió, i 
comprovar-la, i utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud, en situacions on tingui 
sentit. 
• Interpretar amb llenguatge precís i seleccionar i fer, amb els instruments de dibuix i els 
recursos TIC adients, els gràfics adequats (taules, histogrames, diagrames de barres, de 
sectors...) a cada situación sobre un conjunt de dades de fets coneguts de l’entorn i 
d’altres àrees; interpretar el valor de la mitjana, la mediana i la moda dins del context. 
• Fer estimacions basades en l’experiència sobre els resultats (segur, probable, possible, 
impossible)de jocs d’atzar i comprovar-ne els resultats. 
 
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA, CASTELLANA  I 
LITERATURA I LLENGUA ESTRANGERA  
 
 
• Valorar la participació activa en les converses de classe i l’ús d’un llenguatge 
comprensible per a lesfuncions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar 
experiències viscudes, imaginar. Així mateix, ha de saber escoltar els altres i 
respectar els torns de paraula. 
• Comprendre produccions orals (conferències, exposicions, explicacions), 
provinents de diferents mitjans. 
Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees principals que 
s’hi han exposat. 
• Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris 
d’actualitat, entre altres), amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu 
o el gest a la situació comunicativa. Utilització de material gràfic. 
• Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i informació 
específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats. Saber 
elaborar síntesis en forma d’esquema o mapa conceptual. 
• Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets 
informatius, entre d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber 
respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit o mirat. 
• Conèixer el funcionament d’una biblioteca –també de les virtuals– per localitzar 
llibres de coneixement i lectures literàries.  
• Saber sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format hipertext. 
• Escriure textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents –a mà i fent 
ús de les TIC ben construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de 
pensar, escriure o elaborar i revisar. 
• Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 
• Expressar idees a través d’esquemes. 



• Utilitzar programari per comunicar-se amb l’exterior: correu electrònic i entorns 
virtuals de comunicació.  
• Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que 
s’adiguin al tipus de text, 
a les intencions i al registre. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un 
mateix o dels altres. 
• Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un 
enunciat. 
• Mostrar seguretat en l’ortografia de base i bon coneixement de les normes 
ortogràfiques que responen a lleis constants i haver après algunes normes 
d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les paraules d’ús freqüent. 
• Aplicar l’accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció 
pròpia.  
• Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, 
composició, sentit figurat i tots els treballats durant el curs. Aplicació en els textos 
de producció pròpia. 
• Mostrar progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, 
organització i planificació del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i 
autoavaluació de tot el procés. 
• Mostrar comprensió dels llibres de literatura que llegeixen: saber explicar com són 
els protagonistes, la trama, els escenaris. Valorar-ne el llenguatge i la il·lustració. 
Saber-ne fer una valoració global. 
• Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies. 
• Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del 
món, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i 
interès a comprendre-les. 
• Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i 
diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres 
de veure el món. 
• Tenir interès a solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es 
produeixen en contextos multilingües sabent adaptar els missatges. 
• Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb 
els prejudicis racistes, sexistes i classistes. 
 

 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
 
• Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les 
normes d’interacció oral. 
• Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, 
vivències, fets, idees,opinions), utilitzant adequadament recursos no lingüístics 
(gesticulació, suports visuals).  
• Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades 
a l’edat, provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), 
diferenciant idees principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no 
explícits. 
• Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets 
informatius, entre d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber 
respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit o mirat. 



• Exposar textos orals preparats prèviament de manera ordenada i clara (descripció 
de situacions, de processos, exposicions). Utilització de recursos adequats a 
l’audiència: to de veu, gesticulació,suports visuals. 
• Extreure i contrastar informacions de textos escrits diversos i mostrar la 
comprensió per mitjà de lalectura en veu alta.  
• Aplicar a les lectures estratègies treballades a llengua catalana. 
• Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics. Elaborar textos audiovisuals 
amb coherència i cohesió i correcció lingüística, utilitzant procediments adequats 
(selecció, ordenació, revisió). 
• Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant errors i avenços. 
• Observació i aplicació de l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: 
descripcions, exposicions,instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. 
• Observació dels connectors per precisar el significat dels textos. 
• Aplicar la puntuació apresa a llengua catalana. 
• Aplicar la terminologia gramatical apresa a llengua catalana. 
• Coneixement de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social. 
• Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats al 
cicle. 
• Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del 
món, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i 
interès a comprendre-les. 
• Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i 
diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres 
de veure el món. 
• Tenir interès a solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es 
produeixen en contextos multilingües i saber adaptar-hi els missatges. 
• Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb 
els prejudicis racistes, sexistes i classistes. 
 
 LlENGUA ESTRANGERA 
 
• Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades 
procedents de diferents contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més 
proper. 
• Expressar-se amb certa fluïdesa davant les produccions i interaccions orals més 
habituals en l’àmbit escolar i personal. 
• Participar amb naturalitat en les interaccions orals (fer preguntes, demanar 
aclariments o disculpes, donar les gràcies) i mostrar interès en les produccions 
orals pròpies i respecte per les produccions orals dels altres. 
• Emprar la llengua estrangera amb correcció tenint en compte l’entonació, el ritme 
i les estructures pròpies per transmetre informacions diverses d’acord amb una 
finalitat comunicativa i emprant elsrecursos disponibles.  
• Fer petites exposicions orals individuals o en grup de temes relacionats amb les 
diferents àrees del coneixement. 
• Comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits de tipologia 
diversa i en diferents suports i formats.  
• Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital segons un model i 
tenint en compte el destinatari/ària, el tipus de text i la finalitat comunicativa.  
• Tenir cura i interès per les produccions escrites així com pels elements que en 
són propis (correcció, planificació, contextualització, revisió). 



• Valorar i reconèixer les diferents estratègies que ajuden a prendre consciència del 
propi aprenentatge i mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre 
situacions d’aprenentatge. 
• Actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a 
comprendre-les. 
• Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres 
persones i cultures, interessant-se per les produccions tradicionals i actuals en 
llengua estrangera. 
• Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i 
diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres 
de veure el món. 
• Tenir interès a solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es 
produeixen en contextos multilingües, sabent adaptar els missatges. 
• Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb 
els prejudicis racistes, sexistes i classistes. 
 
 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL.  
 

• Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i els principals factors de 
canvi produïts per processos naturals i per l’activitat humana al llarg  del temps. 
Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la necessitat de 
preservar la riquesa paisatgística i patrimonial.  
• Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts 
d’energia, així com algu-nes conseqüències dels usos inadequats. Valorar, entre 
d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs i conèixer maneres diferents de prevenir 
o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi.  
• Utilitzar plànols i mapes a diferents escales, interpretant els diferents signes 
convencionals, així com fotografies aèries. Elaborar croquis i plànols senzills com a 
mitjà per analitzar elements del territorio i comunicar els resultats de les 
observacions i interpretacions.  
• Reconèixer i explicar la presència ubiqua dels microorganismes en el medi.  
• Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza. Identificar els 
principals òrgans del cos humà i les funcions que fan tot relacionant l’adequat 
funcionament del cos amb determinats hàbits de salut. Conèixer les repercussions 
dels hàbits incorrectes sobre la salut.  
• Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de participació de 
les societats democràtiques, aplicats als òrgans de govern de diferents institucions, 
assumint responsabilitats en el si del marc escolar.  
• Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de 
Catalunya i d’Espanya. 
Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures 
fonamentals de les persones.  
• Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació social, cultural, 
econòmic i tecnològic en l’entorn, en especial, els canvis provocats per la 
globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el 
món actual. 
• Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per 
interpretar problemas socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que 
proporcionen les tecnologies de la información i la comunicació amb altres llocs del 
planeta.  



• Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per 
obtenir información sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, 
situant els fets en línies de temps.  
• Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i 
químics de la matèria, plantejant-se hipòtesis prèvies, seleccionant el material 
necessari, i registrar els resultats i comunicar les conclusions, oralment i per escrit, 
per mitjans convencionals i amb l’ús de les TIC. 
 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA  
 
Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística i cultural alguns 
trets socials, culturals, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de 
gènere. 
• Formular opinions i argumentacions al voltant de les manifestacions artístiques i 
culturals, de la utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet, atenent el seu 
paper social i cultural i la manera que comprenem l’entorn. 
• Cercar, elaborar i valorar concepcions al voltant de les manifestacions artístiques 
i culturals i dels contextos de producció artística. 
• Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament, emocions 
i experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació que 
suggereixen el cos, els sons, les músiques, les imatges, els objectes, les figures 
geomètriques, els mitjans audiovisuals i les TIC. 
• Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre 
entorn. 
• Planificar els processos de producció pel que fa a previsió de recursos, materials, 
moments de revisió i assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. 
• Mostrar respecte, responsabilitat i valoració crítica en el treball cooperatiu i 
argumentar i resoldre les discrepàncies a l’hora de participar en projectes artístics 
col·lectius. 
• Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i 
del moviment. 
• Improvisar i crear cançons i participar en creacions individuals i col·lectives 
emprant degudament la terminologia i grafia corresponents. 
• Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d’una activitat 
utilitzant lesnocions topològiques bàsiques. 
• Opinar de forma crítica en relació amb situacions sorgides en la pràctica de 
l’activitat física. 
• Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició física, ajustant la 
pròpia actuació a lespròpies possibilitats i limitacions corporals. 
• Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la correcta i habitual 
pràctica d’exercicifísic i millora de la salut. 
• Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes 
utilitzant els recursos expressius del cos i partint d’estímuls musicals, plàstics o 
verbals. 
• Utilitzar els recursos expressius del cos per comunicar idees i sentiments i 
representar personatges o històries reals o imaginàries. 
• Identificar com a valors fonamentals dels jocs i les pràctiques d’activitat física, 
l’esforç personal i lesrelacions que s’estableixen amb el grup i actuar d’acord amb 
aquests. 
 


