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LES MATÈRIES_ cicle superior
5è i 6è de Primària
Llengua catalana_ 4h/setmana

Mestra: 5è Mar Castro/ 6è Anna Ribas

Es treballa les diferents competències tant a nivell de comprensió com de producció. Es realitzen també
diferents activitats dins del Pla Lector (biblioteca d’aula, padrins lectors, etc.) per treballar de forma més
conscient la lectura. Una de les 4h setmanals es dedica al Taller lingüístic on es treballa de manera més
dinàmica i significativa les competències lingüístiques.
Llengua castellana_ 3h/setmana

Mestra: Mercè Usón

En referència a la comunicació oral, participar en un ampli ventall de situacions comunicatives,
comprendre textos orals i establir relacions en la interpretació. En quan a la comunicació escrita es centra
en la lectura de textos de diferents estructures amb fluïdesa, l’entonació i ritmes adequats; elaboració de
textos senzills de diferents tipologies; emprar les normes ortogràfiques assolides adequadament.
Llengua anglesa_ 3h/setmana

Mestra: Mar Castro

Els alumnes perfeccionen formes simples treballades en els cursos anteriors i es presenten de noves, més
complexes. S’amplia el vocabulari i s’introdueixen expressions i costums típiques dels països de parla
anglesa. Es comencen a realitzar petits treballs de forma escrita a partir de models treballats a classe.
Medi social_ 2h/setmana-

Mestra: 5è Mar Castro/ 6è Anna Ribas 1r trimestre_ Olga 2n i 3r trimestre

Consolidació i ampliació d’aspectes tant relacionats amb geografia com amb la història d’Espanya i
Catalunya. Treball a partir de projectes i d’altres materials confeccionats per la mestra i el propi alumnat.
Medi natural_ 2h/setmana-

Mestra: Anna Ribas / Imma Beser (6è Tècniques de laboratori)

Els alumnes amplien i enriqueixen els coneixements apropant-se en el mètode i en el treball científic,
establint relacions entre les experiències prèvies i les situacions noves.
Matemàtiques_ 4h/setmana

Mestra: 5è Mar Castro/ 6è Anna Ribas

Seguir desenvolupant els continguts bàsics i a més ampliar-ho a les operacions combinades, nombres
decimals mitjançant diferents jocs manipulatius. Relacionarem les matemàtiques amb diferents àrees. Una
de les 4h setmanals es dedica al Taller matemàtic on es treballa de manera més dinàmica i significativa les
competències matemàtiques.
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Plàstica_ “Art and Crafts”_ 1h/ setmana 5è // 2h/setmana 6è

Mestra: Mar Castro

Treball de les arts plàstiques i del dibuix tècnic utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. Ús del llibre digital
“Art and Crafts” utilitzant les tablets de manera compartida. Complementarem les tablets amb treballs
relacionats amb artistes i festivitats populars.

Música_ 2h/setmana-

Mestra especialista: Olga Morillo

Durant el cicle superior es continuen afegint aspectes formals de la música i del llenguatge musical i es
comença a treballar una peça musical en la seva totalitat. El fraseig i les característiques sonores i
emocionals d’una cançó, l’estructura i el recursos que utilitza. A més, es vol veure reflectit aquest
coneixement a l’hora d’interpretar ja sigui cantat, ballant o tocant un instrument, la consciencia d’aquests
continguts. Aquesta feina es fa a través del moviment, de l’audició significativa de cançons i obres de tots
els estils i am la interpretació d’aquestes.

Educació física_ 2h/setmana

Mestre especialista: Jordi Amat

Realització d’activitats que suposen treballar habilitats motrius específiques, principalment esports, així com
d’altres en què es desenvolupen les capacitats condicionals, com ara la força, la velocitat i la resistència.

Religió_ 1h/setmana

Mestra: Anna Ribas

Transmetre coneixements sobre la història de les diferents religions i també adonar-se de la importància dels
diferents valors com el respecte i la solidaritat.

Emprenedoria_ 1h/setmana 5è Pri
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