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MATEMÀTIQUES

QUÈ HEM FET? QUÈ ENS QUEDA PER FER?

• Repàs d’operacions bàsiques.

• Ordenació, aproximació i escriptura 
de nombres.

• Resolució de problemes.

• Operacions combinades.

• Potències.

• Càlcul de longituds, masses i 
capacitats.

• Càlcul mental.

• Geometria.

• Utilització de la calculadora

• Innovamat (a l’aula i app).

• Àrea i perímetre.

• Fraccions (comparació, 

representació, equivalències).

• Decimals (ordenació, 

representació en una línia, 

multiplicació i divisió, doble i 

meitat).

• Mural de les alçades.

Repàs taules.

Jocs On-line.



LLENGUA CATALANA I CASTELLANA
QUÈ HEM FET I 

SEGUIREM FENT?

• Lectura.

• Expressió oral.

• Comprensió lectora.

• Expressió escrita (tipologies 

textuals: biografia i 

autobiografia, resum, 

esquema i mapa 

conceptual, text instructiu, 

narratiu...).

• Ortografia.

• Morfosintaxi.

• Lèxic.

• Coherència.

Carpeta 

d’aprenentatges.

Lectura a casa.

Jocs On-line (web 

penjada al 

Moodle)



MEDI NATURAL I SOCIAL

QUÈ HEM FET? QUÈ ENS QUEDA PER FER?

• Projectes: “La cultura 

japonesa: manga, anime i 

chibi” i “Els gossos”.

• Sistema digestiu.

• Començament del 

modernisme (art).

• Continuació del 

modernisme.

• Comunitats Autònomes.



LLENGUA ANGLESA

QUÈ HEM FET?

 Producció de textos sobre la seva rutina 

diària.

 Vocabulari sobre l’escola, les rutines i 

l’hora.

 Producció de textos (email amb 

informació personal).

 Comprensions orals de textos sobre una 

ciutat. Descripció de la nostra ciutat..

 Parts de la ciutat, preposicions de 

moviment i com donar direccions.

 Halloween, Christmas.

QUÈ ENS QUEDA PER FER?

 Introducció al passat.

 Comprensions lectores i pràctiques de 

competències orals i escrites..

 Easter. Realització d’una recerca del 

tresor per l’escola.



A MÉS A MÉS…

• Dinàmiques de grup i tutories.

• Treballs en grup, per parelles i de manera individual.

• Tècniques d’estudi: l’esquema/mapa conceptual i full d’estudi.

• Coavaluació (rúbrica individual i en grup).

• Carpeta d’aprenentatge de llengües.

• Organització del temps i les feines (calendari Din-A3 i agenda).



Sortides Previstes

 La Garriga (Modernisme): 25 de març.

 Viu al Parc (Serralada Litoral:Ermita de Sant
Mateu del Bosc, Premià de Dalt): 4 d’abril 
(recordar full d’autorització d’imatge).

 Poble Espanyol 29 d’abril de 2022.

 Teatre en anglès (per determinar).

 Projecte 5èA: Sabadell botiga manga?

 Projecte 5èB: gossera?

 Altres sortides locals. 

Sempre que les 

circumstàncies ho 

permetin.



Recordatoris!

 Retorn dels diners de les sortides dels alumnes que no han anat (trucar a secretaria 
per concertar hora).

 Puntualitat en les entrades.

 Justificació d’absències i retards per escrit.

 En cas necessari, comunicar canvi de dades personals a secretaria.

 Utilització Moodle.



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA!


