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CONTINGUTS 6è
Expressió Oral

Comprensió Oral

-Discurs coherent,
fent referència al
tema del qual es
parla i entonació
adequada.
-Frases
subordinades,
concordança
adequada i
utilització de
correctors.
-Vocabulari ric i
precís.
-No fer
interferències.
-Ús de l’expressió
corporal en el
discurs.

-Comprensió oral en
diferents suports i tenint
en compte els diferents
tipus de comprensió
(literal, reorganitzativa,
inferencial i crítica).

Llengua

Matemàtiques

Numeració
- Repàs i ampliació de
numeració.
-Potències.
-Nombres primers.
-Nombres negatius.
-Nombres decimals.
-Nombres fraccionaris.

Escriptura i expressió
escrita
- Redacció de diferents
textos (descriptiu,
narratiu, instructiu,
literari, conversacional,
organitzatiu, expositiu).
-Dictats.
-Ús del diccionari.
-Cal·ligrafia correcta.
-Escriptura en full
blanc.

Càlcul
-Múltiples I divisors.
-Màxim comú divisor i
mínim comú múltiple
(Mcd i mcm).
- Suma, resta,
multiplicació i divisió de
fraccions d'igual o
diferent denominador.

Lògica
-Resolució de
problemes.
-Classificacions
geomètriques.

Llegir i
comprendre
-Ús del diccionari
-Lectura amb
fluïdesa,
entonació i
comprensiva de
diferents tipus de
texts.

Funcionament de la
llengua
Gramàtica
-Anàlisi sintàctica.
-Complements del
nom i del verb.
-Temps verbals.
-Nexes.

Ortografia
catalana
- Repàs
ortogràfic
general.
-Regles
d’accentuació.

Ortografia
castellana
-Repaso
ortográfico
general.
-Reglas de
acentuación.

Lèxic
- Diminutius,
augmentatius i
despectius.
-Els camps
semàntics.
- Paraules
polisèmiques,
homòfones,
neologismes,
manllevades,
compostes, sinònimes
i antònimes.
-Frases fetes.
Espai i forma
-Polígons.
-Àrees de figures
geomètriques.
-Mesura i construcció
d’anglès de més de
180º.
-Classificació d’anglès.
-Càlcul del volum dels

Mesura i temps
-Relacions i canvi
d’unitat de capacitat,
pes i volum (m2 i m3)
-Sistema sexagesimal.

Estadística i atzar
- Introducció al
vocabulari estadístic.
Càlcul de la mitjana.
- Proporcionalitat i %.
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-Càlcul escrit i mental
amb decimals (suma,
resta, multiplicació i
divisió).
-Operacions combinades
amb parèntesi.
-Suma i resta
sexagesimal.
Medi

Especialitats

cossos.
-Longitud i àrea de la
circumferència.
-Eixos de coordenades.
-Àrees de polígons
irregulars.

Descoberta d’un mateix
-La reproducció humana.

Entorn natural i social
-La població i la seva
distribució.
-La població a Catalunya
i a Espanya.

Éssers vius
-La reproducció dels
animals i les
plantes.

Matèria i energia
-L’energia.
-L’electricitat
-El magnetisme.
-La llum i el so i les seves
propietats.
-Màquines simples i complexes.
-La matèria i els materials i les
seves propietats.

Societat i història
-Les noves tecnologies.
-Els sectors econòmics.
-Organització política de
Catalunya, Espanya i
Europa.
-L’edat mitjana.
-L’edat moderna.
-L’edat contemporània.

Música
Cançó i dansa
-Cançons (a l’uníson, a
dues veus i cànon) i
danses tradicionals
catalanes i d’arreu del
món.

Anglès
Vocabulari
-Els nombres ordinals,
professions, relacions
interpersonals, indicar
possessió, aficions.

Plàstica
-Tallers

Educació Física
-El cos: imatge i percepció.
-Habilitats motrius i qualitats
físiques bàsiques.
-Activitat física i salut.
-Expressió corporal.
-El joc.

TIC-TAC
-Cerca, captació, selecció,
registre i processament de
la informació, amb l’ús de
tècniques i estratègies
diverses segons la font i els
suports que s’utilitzin (oral,
imprès, audiovisual,
digital).
-Transformació de la
informació en coneixement.
-Comunicació de la
informació i els
coneixements adquirits.

Audició
-La pintura i la música.
-El concert.
-La simfonia.
Llenguatge musical
-Figures rítmiques: repàs
de totes les figures
rítmiques i
equivalències.

Estructures
Descripció d’objectes,
paisatges i persones
utilitzant adjectius
superlatius i
comparatius, expressar
interessos i reproduir
diàlegs.
Procediments
Reconeixement i
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-Acords tríades i
quatríades.

producció de fórmules
gramaticals que
permetin fer preguntes,
afirmar o negar i narrar
fets presents, passats i
del futur immediat (oral
i escrit).

