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Cada any, a l’inici de curs, fem una reunió per informar-vos i transmetre-us tot allò 
que creiem important que conegueu del nou curs que inicien els vostres fills. 
 
En les explicacions posem de manifest els aspectes psicopedagògics que tenim en 
compte en el treball amb els nens/es, els aspectes organitzatius del funcionament 
del curs, els objectius que ens plantegem tant a nivell de creixement personal com 
d’aprenentatges curriculars, i fem especial incidència en l’explicació de quines són 
les metodologies de treball que s’ utilitzen per fer front als aprenentatges propis de 
curs. 
 
El document que us donem és un complement informatiu que fa referència als 
continguts més rellevants que es treballen en les diferents àrees curriculars. 
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ADAPTACIÓ  
 
 
Entenem l’adaptació com un procés que fa cada nen i nena (també ens passa als adults, pares 
i mestres) davant la nova situació que es presenta a l’escola. 
Durant tota l’escolaritat, l’adaptació és un aspecte important que cal ser recollit i atès. Tot i que 
és especialment rellevant en el moment d’entrada a l’escola a P-3, cal estar molt atent al procés 
que es du a terme en els cursos posteriors. 
Cada inici de curs representa canvis: hi ha un retrobament amb els companys, un canvi d’aula i 
d’horari, fins i tot de tutor o tutora. Els canvis comporten noves situacions a les quals ens hem 
d’anar acostumant i adaptant. Tots, alumnes, famílies i mestres, necessitem un temps per 
poder agafar de nou un ritme i construir les noves rutines que ens donin seguretat.  
A partir de Cicle Mitjà, els nens i nenes de l’escola ja han assolit un alt grau d’autonomia i ja 
poden desplaçar-se per l’escola sense la tutela de les famílies o els mestres. Per aquest motiu, 
els alumnes de 5è  pugen sols a l’aula, van al pati, es dirigeixen a altres espais de l’escola 
sense necessitar l‘acompanyament d’un adult.  
En cas de marxar sols a casa, les famílies heu d’autoritzar-ho per escrit. 
 

 
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 
 
El nen/a ha de poder viure el món familiar i l’escolar d’una manera integrada. Per tant, 
considerem necessari mantenir un fort lligam entre la vida familiar i la vida de la classe, a partir 
de les festes, dels tallers que realitzem conjuntament, de les sortides,... però, sobretot, de les 
aportacions en el treball a l’aula, i acompanyant el nen/a en el seu aprenentatge.  
Entenem que la bona entesa i el treball comú són vitals per a un bon desenvolupament dels 
nostres infants. 
El mestre tutor de cada grup ha de ser el referent per a la família, qui ha d’estar al cas 
d’aquelles informacions importants en relació als vostres fills i a qui en primer lloc ens hem 
d’adreçar tots els membres de la comunitat educativa quan abordem els temes que tenen 
relació amb aquest grup i els nens i nenes que l’integren.  
Divendres a la tarda, obrim les portes 5 minuts abans de l’hora habitual de sortida perquè 
podeu entrar a les classes de Primària i anar seguint les coses importants que hi passen a 
l’aula. També considerem que és una bona manera de que els nostres infants vegin que família 
i mestres compartim l’espai en el qual ells són protagonistes.  
Aquesta estona no ha de suplir l’entrevista individual família - mestre. Per tant, si teniu alguna 
consulta sobre l’evolució del nen/a o alguna qüestió que us preocupi, demaneu entrevista al 
tutor/a. 
 
Feines a casa 
Els  deures són feines o activitats no acabades en el temps de classe i que estan 
contextualitzades, amb un significat precís i que els alumnes poden realitzar sols, excepte quan 
explícitament es demani la col·laboració de les famílies. 
Els alumnes s’ho apunten a l’agenda i l’encarregat de pissarra ho anota a l’agenda de classe. 
En cas de no dur-los, se’ls anotarà a l’agenda. 
L’objectiu de posar deures és el d’anar agafant uns hàbits de treball i estudi, de dedicació d’una 
part del temps a recordar el que s’ha fet en el dia, o bé de recerca i/o experimentació d’algun 
aspecte que s’estigui treballant. 
En cap cas seran feines repetitives, extraordinàries, descontextualitzades o càstigs imposats. 
És important que ho visquin de manera positiva. 
No tots els alumnes tenen perquè portar els mateixos deures. És el/la mestre qui gestiona 
quins i quants. 
 
 
 
 
 
 



4 
 

EL NEN I LA NENA PREADOLESCENT 
 
 
ASPECTES EMOCIONALS 
 
Lentament s’iniciarà a partir d’ara en el nen i en la nena un període marcat per una certa 
inestabilitat, amb l’aparició progressiva d’indicis i canvis puberals. 
Els canvis físics, sexuals, psicològics i cognitius que haurà d’afrontar els farà entrar en un 
procés crític, de re-situació, que posarà en tensió el seu estat anímic. 
Aquests canvis li produiran una crisi d’identitat. 
Necessitarà un grau raonable de separació i autonomia per poder adquirir un sentiment 
d’identitat i una imatge positiva d’ell mateix. 
Les relacions amb els pares patiran una transformació important, moltes vegades difícil 
d’assimilar pels pares. Començarà a discutir-los les opinions, a discrepar obertament, a 
portar la contrària, se sentirà molest per les manifestacions afectuoses, es tornarà esquerp 
i esquiu, deixarà d’explicar les seves coses i el seu comportament serà irregular i inestable. 
Deixar el món infantil i formar part del món adult, és un procés complex. L’adolescent vol i 
dol. Ha de compaginar la independència amb una certa continuïtat dependent. Necessitarà 
moltes vegades que els pares i la família li donin suport. L’ansietat que produeix la 
independència, a vegades el farà mostrar-se apàtic, sense ganes de sortir i de relacionar-
se i es tancarà en ell mateix. 
Més endavant no voldrà necessitar ningú per a res (Deixa’m estar!, ves-te’n!, ja ho puc fer 
tot sol!, no t’hi fiquis!, ja ho sé!)... són expressions típiques d’aquesta època. 
No podrà suportar que se’l pugui creure incapaç o incompetent. No podrà manifestar i 
difícilment acceptar, les seves debilitats, perquè constantment sent que perilla la 
consideració que els altres li tenen i la seva pròpia autoestima. 
Això el farà estar sempre a la defensiva i serà difícil apropar-s’hi per donar-li el suport que 
realment necessitarà. L’actitud dels pares en el procés d’independització és molt important. 
Han de mantenir una autoritat raonada, explicant els motius de les normes i apreciant i 
estimulant l’autonomia tant com la conducta disciplinada. 
L’interès, un bon grau de comunicació i l’adequat control li proporcionaran l’oportunitat per 
exercitar i augmentar la seva autonomia amb els punts de referència necessaris que li 
serveixin de guia. Aquesta actitud fomentarà la identificació positiva del noi/a amb els 
pares. 
 
EL COS. LA SEXUALITAT 
 
En poc temps el cos infantil es transformarà, s’estirarà i s’arrodonirà, adquirint definició 
sexual, creixeran els caràcters sexuals secundaris, maduraran els genitals i s’assolirà la 
capacitat de reproducció. 
Aquests canvis tant transcendents i tant sobtats faran que el cos passi a ser el focus 
d’inquietud dels nens i nenes d’aquesta edat. Tindrà angúnies sobre la normalitat del seu 
cos. Les noves dimensions juntament amb les noves sensacions i la seva intensitat el 
sorprendran i el trasbalsaran. 
La seva autoestima quedarà molt lligada a la seva aparença. Es tornarà molt vulnerable als 
comentaris sobre el seu aspecte.  
Vestir-se com els de la colla, o amb la roba d’una determinada marca o com aquells 
cantants que tots admiren, el farà adquirir un sentit d’identitat i de pertinença a un col·lectiu 
que l’ajudarà a reconèixer-se, cosa que li donarà seguretat i apaivagarà les seves 
ansietats. 
Els pares que s’entossudeixen a intervenir i voler modificar l’aspecte del seu fill estan 
abocats al fracàs i a allunyar-se del seu sentit. 
A partir d’ara intentarà marcar distàncies amb els pares posant l’accent en les diferències, 
com una manera d’afirmar la seva personalitat; les actituds dels pares d’oposició li 
reforçaran la necessitat de resistir i no el deixaran sospesar o valorar el tema del conflicte. 
Cal que els pares mantinguin una actitud de respecte per la llibertat del nen i nena, malgrat 
la seva opinió contrària o diferent. 
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En els primers passos cap a la independència i cap a la definició de la nova identitat 
necessitaran ser radicals en les seves manifestacions. Les inseguritats comporten actituds 
extremistes. 
 
DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL 
 
Intel·lectualment serà capaç d’anar més enllà en les seves reflexions. Se n’adonarà que, 
mica en mica, podrà competir amb els adults i sobretot que podrà qüestionar-los a ells i al 
sistema en el qual viu immers. 
El desenvolupament intel·lectual el portarà a poder imaginar-se objectes i situacions, fer-ne 
deduccions i treure’n conclusions. 
S’iniciarà en els processos de raonament a partir d’enunciats verbals i d’hipòtesis. 
El seu pensament s’anirà tornant coherent i lògic. 
Serà capaç de descobrir lleis en una sèrie d’elements o en la natura. 
Podrà raonar sobre supòsits ficticis, per exemple, què passaria si... 
No només acumularà informacions, sinó que les relacionarà i, a través de la comunicació 
amb les persones, identificarà i contrastarà el seu propi pensament amb el dels altres. Així 
doncs, el seu pensament esdevindrà més objectiu com a conseqüència de la interacció 
social. 
Serà capaç de comprendre que la seva opinió no és sempre vertadera i admetrà altres 
punts de vista. 
Aplicarà la reflexió al coneixement de si mateix. 
Voldrà reformar la societat. Posarà dubtes raonables a les creences i a les normes. 
 
EL GRUP. ELS AMICS 
 
Amb els canvis propis d’aquesta edat, els nens i nenes perdran la identitat infantil i, amb 
ella, també perdran les pautes de relació que comportava aquesta identitat. Els esquemes 
anteriors ja no els serviran, però encara no en tenen de nous que s’adeqüin millor a la seva 
nova realitat. D’aquí provenen la inseguretat, el desequilibri, la inestabilitat emocional i les 
contradiccions en el pensament i en la conducta. 
En aquest procés de reconstrucció de la pròpia identitat, d’individualització i separació dels 
pares i de recerca de valors, el grup i els amics solen ser de gran ajuda. 
A vegades als pares els costa acceptar de bon grat els amics del seu fill/a i els imputen els 
canvis d’actitud que perceben en ell, l’allunyament i la pèrdua de significació (més aparent 
que real) de les seves opinions i dels seus criteris. 
En el procés de construcció de la identitat adulta, que passa ineludiblement per la 
desidealització dels pares i per desprendre’s d’ells, el noi i la noia necessitaran i buscaran 
nous models, nous valors, noves normes i pautes de relació que troba en el grup d’iguals. 
Pertànyer a un grup protegeix de la por a la soledat i actua com a contenidor de les 
ansietats; ajuda a anar temptejant i definint la nova identitat per la possibilitat de confrontar 
idees, sentiments, desitjos i projectes amb els iguals; li reforça l’autoestima i l’ajuda a 
donar-li seguretat i estabilitat emocionals. 
Malgrat que el grup és molt important, tampoc cal atribuir-li més poder del que té. Els pares 
continuen sent bàsics. Els amics influeixen sobretot en qüestions de menor importància, 
però en quant a valors bàsics, són els pares els que marquen la pauta. Per tant, convé que 
els pares no es deixin portar pels sentiments negatius i acullin i valorin els amics del seu 
fill/a; doncs acceptar-los és acceptar el fill/a. 
Per poder-s’hi comunicar i tractar serenament els temes conflictius, de les activitats amb la 
seva colla, convé no partir d’una actitud de jutge, sentenciadora, sinó d’un intent de 
comprensió. 
Intentar esbrinar les raons del fill/a és el primer pas cap a l’entesa. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

EL TREBALL A L’AULA A 5è DE PRIMÀRIA  
 
MATEMÀTIQUES 
 
La competència matemàtica es treballa a partir dels següents blocs, de les relacions que entre 
ells s’estableixen així com també de les relacions que s’estableixen entre aquests blocs, la 
resta d’àrees i competències i la matemàtica en la vida quotidiana. 
 
• Càlcul i numeració 
 
Lectura i escriptura de qualsevol nombre. Situació sobre la recta numèrica. Fraccions. 
Decimals. Operacions amb nombres fraccionaris, decimals i naturals. Estratègies de càlcul 
mental. Estimació i aproximació. Arrodoniment i descomposició. Resolució de problemes. 
Construcció de problemes matemàtics a partir de situacions reals. 
 
• Relacions i canvis 
 
Sèries numèriques i geomètriques. Raonaments lògics. Propietats. Gràfics. Taules de doble 
entrada. Diagrames. Interpretació i expressió. 
 
• Geometria, Espai i Forma  
 
Característiques i propietats de figures geomètriques senzilles. Simetries, translacions i girs. 
Àrees i volums. Capacitats. Graus. Ús del compàs i del transportador d’angles. Angles. 
Observació de la geometria en l’entorn i la vida quotidiana. Relacions amb mesura, decimals i 
fraccions. Construcció de figures geomètriques tridimensionals i la seva representació 
bidimensional i viceversa. 
 
• Mesura 
 
Comprensió del procés de mesurar i de les diferents unitats i magnituds en capacitat, volum, 
longitud, àrea, superfície, angles, temps. Analogies entre elles i amb nombres fraccionaris i 
decimals, per a la comprensió del Sistema Mètric Decimal. Tècniques i instruments de mesura. 
Estimació, anticipació i interpretació de l’error. Crear i resoldre problemes de mesura. 
Descripció del procés. Àrees del rectangle, del quadrat i del triangle. Circumferència. 
 

• Estadística i Atzar 
 
Recollida de dades. Freqüència absoluta. Moda i mitjana. Diagrama de barres. Pictograma. 
Taules de doble entrada. Fer prediccions i treure conclusions basades en dades. Conceptes 
bàsics d’atzar d’un succés.  
 
LLENGÜES: CATALÀ I CASTELLÀ 
 
 
El tractament de la Llengua a cinquè de Primària es planteja com a continuació i aplicació del 
treball que s’ha dut a terme fins ara, per tal d’anar millorant la competència dels nostres 
alumnes en l’ús tant de la llengua catalana i castellana. 
Per dur a terme aquests treball es tindran en compte les dimensions comunicativa i literària de 
la llengua, així com les competències bàsiques a assolir, a les quals es fa referència al 
currículum. 
 
• Parlar i conversar  
 

Fomentarem la participació activa en les converses de classe i l’ús d’un llenguatge 
comprensible i adequat a cada situació comunicativa (expressió d’experiències viscudes, 
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expressió de les pròpies opinions, exposició de treballs, etc.). Així mateix posarem èmfasi 
en la importància de saber escoltar els altres, respectar els torns de paraula i les opinions 
dels altres. 
 

• Llegir i comprendre:  
Continuarem desenvolupant en els alumnes el gust per la lectura a partir de l’apropament a 
diferents tipologies textuals. Tractarem també de desenvolupar la seva autonomia envers la 
comprensió lectora. 
 

• Escriure:  
 

Partint de les idees anteriors, i pel que fa a l’escriptura, potenciarem l’elaboració de textos 
funcionals, ben construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar -escriure 
o elaborar - revisar. 

 
ESTRUCTURES COMUNES ENTRE LLENGÜES 
 
ORTOGRAFIA I FONÈTICA  
• Separació de síl·labes (síl·laba tònica i àtona). 

• Correlació entre so i grafia. 

• Normes ortogràfiques pròpies del cicle. 

• Diftongs, hiats i dígrafs. 

• Accentuació (en català i en castellà) i accent diacrític. 

• L’apòstrof i la contracció. 

• Signes de puntuació. 

 
GRAMÀTICA I SINTAXI 
• Oració simple: estructura (subjecte i predicat) i components (nom, verb, adjectiu, 

determinant...) 

• Concordança (nom-verb) 

• Gènere i nombre. 

• Les conjugacions verbals i les formes no personals del verb. 

 
 
LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS  
 
De la mateixa manera que en l’aprenentatge de qualsevol altra llengua, és necessari 
desenvolupar les quatre habilitats bàsiques: la comprensió i l’expressió oral i la comprensió i 
l’expressió escrita. Els continguts que es treballen a la classe d’Anglès van íntimament lligats a 
la consecució d’aquestes, possibilitant, així, que l’alumne sigui competent en llengua 
estrangera. 

Objectius 

· Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita per comunicar-se amb els altres. 

· Expressar-se oralment mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 

· Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals de l’aula. 
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· Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos dels 
alumnes, el dels altres i el món que ens envolta. 

· Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar. 

· Produir textos amb el suport d’un model. 

· Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i 
col·lectiva i prendre consciència de la importància del domini de llengües. 

· Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús 
de la llengua anglesa. 

Continguts 

● El menjar 

● Verbs emprats a l’hora de cuinar 

● Accions relacionades amb l’ús de les tecnologies 

● Adverbis de freqüència 

● Els esports d’aventura 

● Roba per practicar esports d’hivern i esports d’estiu 

● Adjectius i comparatiu 

● Super-poders 

● Els animals de l’oceà 

● Hàbitats 

● Els oficis 

● El passat del verb to be 

 

Material 

Treballem amb el llibre: Quest 5, dividit en dues presentacions (Pupils’ Book i ActivityBook).El 

Pupil’sBook presenta els continguts i fa de fil conductor, mentre que l’ActivityBook permet portar 

a terme exercicis escrits o orals per consolidar l’aprenentatge. 

A més a més, els alumnes poden gaudir d’una sèrie d’activitats (d’ampliació i de reforç) que es 

troben al website de l’editorial MacMillan, al qual poden accedir des de les aules virtuals. 

Durant els períodes de ponts i vacances també els proposem un quadern complementari 

(SkillsTrainer) amb l’objectiu que, de manera més voluntària, els alumnes puguin reforçar 

alguns dels continguts treballats al llarg dels diferents trimestres. 
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Temporització 

Aquest curs els alumnes reben dues sessions setmanals de grup sencer (una de 60 minuts i 
una altra de 75 minuts). 

 
MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 
 
 
Aquesta àrea té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-

se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. 

El treball per Projectes que duem a terme amb cada grup-classe  constitueix el motor que 

dinamitza l’interès dels nois i noies vers els diferents continguts que han d’assolir. 

Però també a partir de les activitats de Medi Social i Natural, els nostres alumnes adquireixen 

de forma vivencial els continguts mitjançant la connexió  amb el seu entorn més proper. Hem 

de dir que el barri on s’ubica l’escola La Tordera encara gaudeix d’espais  únics per a l’estudi 

dels coneixements relacionats amb les Ciències Naturals i d’altra banda, també compta amb 

una xarxa singular on es barregen els diferents sectors que conformen la nostra societat: 

masies i camps de cultiu, fàbriques, zones  residencials…  

Tots els temes que enumerem a continuació constitueixen els continguts d’aquesta Àrea: 
 
 
MEDI 
NATURAL  

• Éssers vius i inerts  
(cèl·lules i regnes) 

• Fonts 
d’energia 

• Estats de la 
matèria.  

MEDI 
SOCIAL 

• Èpoques històriques 
(prehistòria, Edat 
Antiga, Edat Moderna) 

• Diferents 
sectors 
econòmics. 

 

 
 
El lligam entre medi natural, i social i cultural, a grans trets podria ser representat pels següents 
punts, dels quals els alumnes n’han de prendre consciència. No hem d’oblidar que som Escola 
Verda: 
 

• L’ésser humà i el seu comportament influeixen positiva o negativament en el medi. 
Observació de diferents activitats humanes en diverses fonts: guies, catàlegs, 
documentals, webs, directament…. Interdependència entre éssers vius, matèria i 
energia en un ecosistema. Manteniment de l’equilibri ecològic. 

 
• Recursos naturals en la vida quotidiana. Necessitat de conservar-los. 

 
• Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 

 
• Explotació sostenible dels recursos, relacionant productes amb matèries primeres, 

l’energia necessària per a elaborar-los i els residus generats. Consum responsable i re-
utilització i reciclatge de materials. 

 
• Efectes comuns de contaminació sobre persones, animals i plantes i els seus entorns. 

Alternatives de prevenció i reducció. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des de l’Educació Física es treballen els blocs de continguts següents: 

 

• Treball i consciència del cos, la imatge i la percepció. 

• Execució d’habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. 

• Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris saludables relacionats amb l’activitat física i 

la higiene personal. 

• Experimentació de l’expressió corporal. 

• Execució de jocs espontanis i reglats, col·lectius i individuals. 

• Apreciació del joc com a element de la realitat social i cultural. 

 
 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
 

 
L’art té una presència constant en l’entorn i en la vida de l’infant. A través d’ell el nen i la nena 
desenvoluparà les seves competències comunicatives, artístiques i culturals. 
 
Tant a música com a l’obrador entenem l’educació ar tística com aprendre de l’art i a 
través de l’art per: 
 

• Ajudar a estructurar el pensament 

• Construir coneixement 

• Generar transferència a altres situacions i contextos 

 
 
Els objectius generals del treball de l’educació ar tística són: 
 

• Experimentar i indagar les possibilitats expressives i l’experiència artística. 

• Tenir curiositat pel treball dels altres i participar de les propostes col·laboratives. 

• Aproximar-se a diferents codis de comunicació visual, musical i corporal. 

 
MÚSICA 
 
La música és sempre present a les nostres vides.  Amb ella el nen/a es pot comunicar a partir 

dels dos elements que ens són més propis: la seva veu i el propi cos. 

 

La música és un mitjà d’expressió i comunicació que, a més del gaudi que produeix, afavoreix 

l’estructura del pensament de l’alumnat i ajuda a adquirir la capacitat de representar i 

interpretar el món i expressar sentiments i emocions.  

 

Nosaltres creiem en què primer hem de “sentir” i “viure” la música  per tal de codificar-la 

posteriorment i construir aprenentatges. Treballem la música a partir de l’expressió, el 
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moviment i la coordinació corporal de l’infant. Aquesta proposta metodològica desplega i 

desenvolupa: 

 

• Les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració. Educa la sensibilitat, 

l’espontaneïtat i la capacitat de representació ràpida. 

• Estimula la creativitat i afavoreix una integració harmònica de les facultats sensorials, 

afectives i mentals de l’infant. L’educació musical és l’àrea essencialment activa que 

completa l’educació global i general. 

 
Mitjançant una metodologia activa, global, creativa i cooperativa treballem els  diferents blocs 

de continguts propis de l’àrea: cançó, llenguatge musical  (ritme-melodia), dansa i moviment, 

audició, l’educació de l’oïda  i petites instrumentacions sempre programades, seqüenciades i 

adaptades a cada nivell educatiu. 

 

VISUAL I PLÀSTICA (OBRADOR) 

El treball de l’obrador parteix des de les pròpies experiències, l’experimentació, les tècniques i 

els interrogants que planteja la seva interacció amb les imatges, els objectes i el fet artístic. 

 

Desenvoluparem els dos blocs bàsics de continguts: 
 
Explorar i percebre per un: 

 
• Reconeixement visual, explorant elements de l’entorn natural, cultural i artístic. 

• Gaudir de les produccions plàstiques 

 

Percepció que a través de la implicació, la resolució de problemes i la constància s’arriba a la 

satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artística. 

 

Interpretar i crear per una: 

 
• Expressió d’idees i sentiments  amb l’ús de diferents tècniques i codis,  a través de 

l’experimentació, manipulació i transformació de diferents materials. Com també la 

producció d’obres a partir de la imaginació , l’experiència , la realitat, les idees i les 

emocions. 

• Valoració de l’ordre, la cura i l’atenció en els processos de producció i del respecte en el 

treball i consciència del propi aprenentatge. Adquisició de constància i exigència en la 

producció artística. 
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