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COM TREBALLEM?
Llengua catalana: Treballem amb el llibre digital de la Gal·lera.
Fem, dues sessions de desdoblaments a la setmana, divint les
dues classes en 3 grups (expressió escrita, expressió oral i
comprensió lectora). 

Llengua castellana: Treballem amb els llibres de Tot tallers la
comprensió i l'expressió oral, l'expressió escrita i la comprensió
lectora. 

Tant de llengua catalana com castellana fem un dictat setmanal per
treballar l'ortografia.



Llengua anglesa: A partir dels llibres "Amazing Rooftops" es
treballen totes les competències lingüístiques.

Matemàtiques: Continuem treballant amb la metodologia
d'Innovamat, amb el material manipulatiu i el suport audiovisual.



COM TREBALLEM?
Maths: Es faràn unes sessions de matemàtiques en anglès.

Medi natural i social: Durant el primer trimestre, treballem els
continguts per projectes a partir dels interessos de l'alumnat. Al
segon i tercer trimestre s'afegeix el medi als ambients, a part
d'una sessió setmanal. 

Plàstica: Aquest curs coneixerem l'obra de Frankenstein i la de
Dràcula i treballarem tots els continguts de sisè.

Valors i religió: A valors treballem a partir de la visualització de
pel·lícules amb transfons i a religió es treballa la seva història.



COM TREBALLEM?
Educació física: Els i les alumnes fan 5 sessions de vela
durant el primer trimestre. La resta del curs treballen els
continguts de sisè.

Música: Aquest any continuen aprenent a tocar els
instruments que tocaven a cinquè.

Ambients: Es faran durant el segon i el tercer trimestre i es
treballa ciència, llengua, matemàtiques i plàstica. (Doblats en
anglès)



COM TREBALLEM?
Les competències bàsiques les treballem en tots els àmbits
practicant exemples de proves de cursos anteriors.

Durant algunes sessions som dos mestres a l'aula i segons
l'activitat proposada, dividim la classe o es fa un suport més
individualitzat als alumnes que ho necessitin.

Aquest curs tenim "La gran oca de sisè" amb la que treballem
el reforç positiu valorant el treball constant, l'esforç i l'actitud.



LECTURES DIÀRIES DE 30 MIN
- INDIVIDUAL: L'alumne/a porta un llibre propi per llegir a classe.
Quan l'acaba ha de portar un altre.
- EN VEU ALTA: Llegeixen en veu alta les seves expressions escrites
de català i castellà i és avaluativa. Hi ha sessions on es llegirà el llibre
de Wonder. 
- DE LA MESTRA: La tutora llegeix un capítol setmanalment d'un llibre
de misteri sense revelar el títol.
- EN ANGLÈS: Trien un llibret en anglès d'una selecció per a la seva
edat i el llegeixen.



ELS DEURES

Els divendres entreguem la fitxa d'expressió
escrita, de català i castellà, per entregar i llegir
el dia de lectura en veu alta. També pot ser de
matemàtiques.

Deures esporàdics de cada assignatura.

Tots els deures s'apunten a l'agenda i al calendari
de la classe, diàriament.



CONTINGUTS de final d'etapa
En finalitzar aquest cicle, l'alumnat haurà treballat a cada àmbit:

MATEMÀTIQUES
·Quantificar durant situacions de la vida real utilitzant la comparació,
l’ordenació i la classificació.
·Cercar regularitats i canvis que es troben en una col·lecció o seqüència. 
·Reconèixer i comprendre les situacions en un problema.
·Utilitzar taules i gràfics amb les xifres i els signes adients.
Connexions amb altres àrees
·Interpretació i ús dels nombres decimals.
·Interpretació dels nombres en forma de potència.



·Interpretació de gràfics i taules dins de l’entorn natural i social.
·Controlar les variables dins dels experiments. Posterior anàlisi
matemàtica.
·Observació i exploració de conceptes i patrons geomètrics en la natura,
l’art i les ciències.
·Reconeixement de la congruència i semblança en el món de l’art i a la
vida diària.
·Interpretació i elaboració de plànols i mapes.
·Ús de l’estadística i l’atzar per prendre decisions.
·Formular problemes a partir de situacions conegudes i trobar resposta.
·Interpretació del sistema de numeració decimal.
·Utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals,
fraccionaris i decimals de forma apropiada a cada context. 



·Interpretar i fer, amb instruments de dibuix i els recursos TIC
adients, representacions espacials.
·Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos
geomètrics de l’entorn.
·Escollir de forma adequada a cada situació la unitat, l’instrument i
estratègia de mesura de les magnituds de longitud, massa,
capacitat, temps, superfície i amplitud angular, en entorns
quotidians i en altres àrees.
·Fer estimacions basades en l’experiència sobre els resultats i
comprovar-ho.



LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 
·Valorar la participació activa en les converses de classe i ús d’un
llenguatge adequat per a cada situació. Saber escoltar i respectar el
torn de paraula. 
·Comprendre produccions orals provinents de diferents mitjans.
Després sintetitzar oralment el que s’ha exposat.
·Exposar temes de producció pròpia oralment, amb preparació prèvia, i
adaptant l’entonació, el to de veu o el gest. Utilització de matèria l
gràfic d’acompanyament.
·Comprendre el sentit global els textos escrits de tipologia diversa en
diferents formats. Sintetitzar un esquema o mapa conceptual.
·Comprendre autònomament textos escrits i audiovisuals. Respondre i
formular preguntes referides als textos llegits o visualitzats. 



·Conèixer el funcionament de la biblioteca.
·Sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format hipertext.
·Escriure textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents.
Sempre seguint el 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. 
·Escriure textos de totes les tipologies amb el lèxic i estructura
adequats a cada tipus de text. Revisar i millorar el text d’un mateix o
dels altres.
·Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element
en un enunciat. 



·Conèixer l’ortografia de base, seguint les lleis constants, tenint en
compte les excepcions. 
·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 i sentit figurat. 
·Aprendre autònomament, reflexionant durant el procés, organitzant i
planificant el treball, acceptant els errors, auto corregint-se i
autoavaluant-se en tot el procés.
·Comprendre els llibres que es llegeixen. Saber explicar els
protagonistes, la trama i els escenaris. Saber fer una valoració global. 
·Escriure textos de tots tipus. 



·Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya,
d’Espanya i del món, mostrant respecte.
·Comparar diferents llengües per trobar semblances i diferències
i canviar el punt de vista personal per comprendre altres
maneres de veure el món.
·Resoldre els problemes de comprensió i comunicació en
contextos multilingües.
·Utilitzar un llenguatge respectuós. 



LLENGUA ESTRANGERA
·Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals
variades.
·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 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. 
·Fer petites exposicions orals individuals o en grup.
·Comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits. 



·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.
·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.



·Saber comparar produccions de diferents llengües 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.



CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 

·Analitzar 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. Valorar l’aigua com un bé escàs i conèixer maneres
diferents de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes. 
·Utilitzar plànols i mapes a diferents escales. Elaborar croquis i plànols
senzills i comunicar els resultats de les observacions i interpretacions. 
·Reconèixer i explicar la presència 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.
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.
·Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per
interpretar problemes socials rellevants.



·Utilitzar diferents tipus de fonts documentals per obtenir informació
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.



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.
·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 les nocions 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 les pròpies possibilitats i
limitacions corporals.
·Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la
correcta i habitual pràctica d’exercici físic 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 les relacions que s’estableixen
amb el grup i actuar d’acord amb aquests.



EDUCACIÓ EN VALORS 

·Explicar, viure, empatitzar amb valors i emocions que apareixen el
dia a dia, relacionats amb un mateix i amb la societat on es viu.
·Utilitzar els mitjans audiovisuals per a orientar els alumnes, per
ajudar-los a reflexionar, a fer-los més madurs.
·Usar maneres de treballar valors i emocions a través d’experiències
compartides representacions teatrals, treballs en grup, exposicions,
reflexions individuals, debats..
·Valorar l’ús dels valors apresos en la resolució de conflictes, en la
convivència a l’escola i en la seva evolució personal.



VELA

L'alumnat de sisè realitzarà una sessió de vela setmanal els divendres
durant 5 sessions. 

- 6è A. Inici: 7 d'octubre 
             Última sessió: 4 de novembre

- 6è B. Inici: 11 de novembre
             Última sessió: 16 de desembre



NOVETATS

L'activitat de bioioga aquest any es realitzarà durant tot el curs
de manera quinzenal, de setembre a maig, per continuar
treballant les emocions i la cohesió de grup.

- 6è: dimarts de 15 a 16.30h



HÀBITS I NORMES
Cal dur l'agenda cada dia. Si es
perd se n'haurà de comprar una

de nova.

La puntualitat és molt important
pel funcionament de l'escola.

Entrada de 9:00 a 9:10.
Sortida a les 16:30.

Si el nen o nena va al metge cal
portar justificant i avisar per
telèfon, agenda o Dinantia.

Els infants han de portar una
ampolla d'aigua marcada amb el
nom, ja que per motius higiènics
no poden veure de les aixetes.



HÀBITS I NORMES
Si un nen o nena necessita

portar el mòbil al centre, s'ha
de signar una autorització.

Per poder marxar sol o sola des
de l'escola o des de vela també

cal signar una autorizació.

Els infants no poden utilitzar
els mòbils a l'escola, han

d'estar apagats.



 

COMUNICACIÓ família-escola

Plataforma Dinantia
 (funciona com un correu electrònic)

Agenda, és important que en
fomentem l'ús i l'autonomia dels

infants.

Entrevistes, horaris de les tutores:
Esther 6è A: dimecres a les 11:30h

Marta 6èB: dimecres a les 11:30h



 

 

SORTIDES, TALLERS I COLÒNIES

 

1r trimestre
 

 Jaciment arqueològic de Calafell: 11 d'octubre

Museu Santiago Rusiñol: 27 setembre

Cinema fantàstic: 6 d'octubre

 Jornades esportives: 2 de desembre



 

SORTIDES TALLERS I COLÒNIES

 

3r trimestre

 

 Jornades esportives: 9 juny

 

 

 

Museu de la ciència i la tècnica de Terrassa: 25 gener

Street art: 30 març
 

Jornades esportives: 17 de març
2n trimestre

 
 

Educació viària: març
 

 Colònies, 29, 30 i 31 de maig. Bellver de Cerdanya.



"L'ensenyament que deixa
empremta no és el que es fa de

cap a cap, sinó de cor a cor."
HOWARD G. HENDRICKS. 
MESTRE, ORADOR (1924-2013)



L'EQUIP DE 6è



Proposta d'activitat: Definició escrita
del vostre/a fill/a per jugar al qui és
qui.

Data màxima d'entrega: Dilluns 10
d'octubre

DINÀMICA



¿Qué es lo que ves?



Teniu alguna pregunta?

Moltes gràcies

Escola Maria Ossó


