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Aquest document pretén explicar breument la tasca que desenvoluparem amb els 
nens i nenes de .... al llarg d’aquest curs. Aquest continguts són orientatius i 
s’aniran ampliant i/o modificant segons les necessitats que sorgeixin del treball dels 
projectes. Ens agradaria que aquesta fos una lectura amena i comprensible per 
compartir amb vosaltres el procés d’aprenentatge dels vostres fills i filles. 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Comunicació oral 

- Estratègies per a la comprensió de textos orals de diferents contextos: activitats 
d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida quotidiana. 

- Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per 
les opinions  dels  altres. 

- Estratègies de participació  en els diàlegs o debats que reforcin  l’aportació  i 
defensa  de les idees pròpies  amb arguments raonats. 

- Exposició de temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i 
recursos adients. 

Comprensió lectora 

- Comprensió global i específica de textos escrits en diferents formats i de 
tipologia diversa. 

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i 
després de la lectura. 

- Utilització de diccionaris bàsics en diferents formats per a la comprensió de 
mots. 

- Entonació i fluïdesa en la lectura expressiva de textos. 

- Ús i funcionament de la biblioteca escolar. 

Expressió escrita 

- Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar , escriure i revisar. 

- Ordre adequat dels mots i concordança(gènere, nombre, persona i temps) en una 
frase. 

- Escriptura de textos de diferent tipologia (descriptius, instructius, etc) a mà i 
amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals treballats. 



- Normes per a la bona presentació dels textos escrits i utilització d’eines de 
consulta i revisió per a la producció de textos. 

- Valoració dels avenços de cadascú en escriptura, acceptació de l'error i 
autocorrecció. 

- Signes de puntuació: punt final, punt i seguit, coma interrogant, admiració, dos 
punts i guió. 

- Reflexió lingüística sobre la construcció de paraules, frases i textos. 

Educació literària 

- Audició, lectura, escriptura i  recitació de textos, poemes, cançons, llegendes, 
refranys o dites i participació en lectures conjuntes per aprendre a interpretar el 
llenguatge literari. 

- Participació en tertúlies  literàries. 

- Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre. 

- Participació en representacions teatrals. 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

Comunicació oral 

- Comprensió d’informació rellevant  de produccions orals adequades a l’edat i de 
diferents mitjans. 

- Participació en situacions comunicatives respectant les normes d’interacció oral.  

- Realització d’exposicions orals, prèviament preparades, utilitzant recursos no 
lingüístics si s’escau.  

Comprensió lectora 

- Identificació de les informacions rellevants de textos escrits diversos. 

- Relació entre la informació que diu el text i els coneixements de l’alumne.  

- Velocitat lectora adequada per a una millor comprensió dels textos escrits. 

Expressió escrita 

- Escriptura de textos narratius, expositius i poètics amb coherència, cohesió i 
correcció lingüística adequada a l’edat. 

- Utilització d’estratègies de planificació  i revisió de textos escrits. 

- Correcció ortogràfica bàsica. 

 



Educació literària 

- Participació en tertúlies  literàries. 

- Comentari de l’argument o significat de contes i poemes  llegits. 

- Escriptura de poemes, contes, etc. 

- Participació en representacions teatrals. 

LLENGUA ANGLESA 

Comunicació oral 

- Coneixement i ús de les salutacions i els comiats. 

- Memorització de cançons i chants. 

- Capacitat per demanar i donar informació sobre coses noves. 

- Representacions de diàlegs. 

- Capacitat per preguntar i dir com es lletregen unes paraules. 

- Enumeració dels nombres fins a cent, per desenes. 

- Identificació i capacitat per dir els noms de les assignatures. 

- Capacitat per lletrejar paraules. 

- Capacitat per dir frases sobre la seva escola. 

- Identificació i enumeració de coses que els agrada fer. 

- Demanda i enumeració de quines activitats els agraden més a ells i a altres 
persones. 

- Escolta i ús del llenguatge quotidià de l’aula. 

- Identificació i capacitat per anomenar tipus de cabell i trets facials. 

- Demanda i descripció de diferents persones. 

- Identificació i capacitat per anomenar edificis de les poblacions. 

- Capacitat per dir frases sobre la seva població o ciutat. 

- Demanda i capacitat per dir quins edificis poden trobar a la seva població. 

- Identificació i capacitat per anomenar diferents professions. 

- Capacitat per dir les tasques que duen a terme diferents persones de la seva 
comunitat. 



- Enumeració de quins tipus de museu prefereixen. 

- Identificació i enumeració de característiques del camp. 

- Capacitat per dir per on els agrada passejar. 

- Identificació i enumeració de vocabulari de cinema. 

- Memorització dels mesos de l’any. 

Comprensió lectora 

- Escolta, lectura, comprensió i representació de contes. 

- Escolta i lectura sobre escoles del Regne Unit. 

- Lectura d’un follet d’un club de ciències extraescolar. 

- Escolta i lectura sobre tipus de transport urbà. 

- Lectura i comprensió dels senyals de la via pública. 

- Escolta i lectura d’informació sobre gossos treballadors. 

- Escolta i lectura sobre galeries d’art i museus de ciències. 

- Lectura d’una web d’amistat per correspondència. 

- Escolta i lectura sobre animals que viuen als arbres i a les plantes. 

- Escolta i lectura d’informació sobre com fer pel·lícules. 

Expressió escrita 

- Redacció de diferents tipologies textuals a partir de models treballats a l’aula. 

Educació literària 

- Escolta i lectura sobre personatges de la literatura infantil. 

- Reconeixement i memorització de les lletres de l’abecedari. 

 

 

 

 



MATEMÀTIQUES 

Numeració i càlcul 

- Interpretació i utilització dels nombres naturals (fins a 4 xifres) i iniciació als 
fraccionaris i decimals. 

- Cerca i anàlisi de peculiaritats dels nombres ( parells, senars...). 

- Operacions (suma, resta i multiplicació) amb els nombres naturals. 

- Càlcul exacte i aproximat. 

- Ús de la calculadora i dels algorismes. 

- Comprensió i representació  de situacions- problema de l’entorn proper. 

- Estratègies per a la resolució de problemes: selecció de dades, estimació d’una 
resposta, expressió del procés de solució i la resposta. 

- Resolució de problemes. 

Relacions i canvi 

- Relacions d’equivalència 

- Regularitats i canvis en una sèrie o seqüència. 

- Classificacions. 

Espai i forma 

- Figures planes (polígons) i cossos geomètrics: identificació, descripció i 
representació. 

- Resolució de problemes. 

Mesura 

- Treball amb les unitats de mesura de temps, longitud, capacitat i massa. 

- Interpretació i realització de representacions espacials (plànols, croquis d’un 
itinerari...) 

- Resolució de problemes. 

Estadística i atzar 

- Recollida de dades, ordenació i expressió mitjançant gràfics. 

- Resolució de problemes. 

 



CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

Iniciació a l’activitat científica 

- Treball de les pautes del mètode científic: observació, recollida de dades, 
realització d’hipòtesis , experimentació i conclusions. 

- Realització d’experiments senzills seguint les pautes del mètode científic. 

- Iniciativa en la cerca d’informació per a la realització de treballs d’investigació 
sobre un tema rellevant. 

El món dels éssers vius 

- L’hort  

- Medi físic i biodiversitat: Observació, recollida de dades i estudi. 

- Classificacions d’elements naturals reconeixent característiques bàsiques 
d’acord amb criteris científics. 

- Explicació de  les característiques bàsiques dels vertebrats i invertebrats. 

Les persones i la salut 

- Educació emocional. 

- Funcionament del cos humà des d’un sentit global. 

- Parts del cos que permeten el moviment (identificació i estudi). 

- Localització  d’alguns òrgans del cos humà. 

- Els òrgans dels sentits i el tipus d’informació que capten. 

- Relació de la nutrició amb l’obtenció d’energia i creixement. 

- Hàbits saludables relacionats amb la higiene, alimentació, exercici físic i descans. 

Matèria i energia 

- Observació de la matèria i les seves propietats. 

- Identificació dels tres estats de la matèria. 

- El cicle de l’aigua. 

Entorn, tecnologia i societat 

- Ús responsable de l’energia. 

- El camí de l’aigua fins a casa nostra i sortida. 

- Actituds de respecte envers el medi. 



- CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 

El món que ens envolta 

- Estudi de la localitat: Projecte “Granollers”. 

- Mecanismes d’orientació espacial, ús de plànols i mapes. 

- Impacte d’algunes activitats humanes sobre el medi ambient i efectes sobre la 
salut. 

Persones, cultures i societats 

- Funcionament bàsic de les institucions municipals. 

- Mecanismes democràtics de participació. 

- Estudi demogràfic  i econòmic de l’entorn proper. 

- Manifestacions  culturals de la localitat. 

- Elements del patrimoni cultural de la localitat. 

Canvis i continuïtats en el temps 

- Aspectes de la vida quotidiana de la nostra societat que han evolucionat i 
canviat en el temps. 

- Línia del temps: Situació d’alguns fets històrics rellevants de Granollers. 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: EDUCACIÓ  MUSICAL I PLÀSTICA 

EDUCACIÓ  MUSICAL 

Explorar i percebre 

- Sons, músiques, moviments corporals i tecnologies que utilitzen els artistes en 
l’expressió musical i corporal. 

- Famílies instrumentals. 

- Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i d’arreu de diferents autors i 
estils. 

-  Estructures de simultaneïtat sonora en produccions musicals i artístiques. 

-  Reconeixement bàsic de formes musicals, de qualitats del so, d’instruments i 
formacions instrumentals i vocals. 

- Reconeixement i representació d’elements musicals i plàstics a través del 
moviment corporal. 



Interpretar i crear 

- Terminologia bàsica que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió 
artística, visual, sonora i corporal. 

-  Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques 
pròpies i alienes. 

- Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge. 

- Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses tècniques 
i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les 
idees i les emocions. 

-  Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística. 

 

EDUCACIÓ PLÀSTICA 

Percebre i explorar 

- Estudi de l’obra d’un artista: Picasso. 

- Cerca d’informació i respostes a preguntes  plantejades al voltant de 
manifestacions artístiques. 

- Valoració i respecte per les produccions artístiques. 

- Respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu de projectes artístics 
col·lectius. 

Interpretar i crear 

- Realització d’obres artístiques senzilles. 

- Expressió del què suggereix una obra artística. 

- Creació de composicions visuals senzilles que representin idees, emocions i 
experiències. 

- Creativitat i imaginació en l’expressió plàstica. 

 

 

 

 

 



 
 EDUCACIÓ FÍSICA  
 
El cos: Imatge i percepció 

- Adequació de la consciència i control del cos en relació a la tensió, relaxació i 
respiració. 

- Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius. 

- Representació del propi cos i el dels altres. 

- Realització d’activitats en les que intervingui l’equilibri estàtic i dinàmic. 

- Intervenció de l’organització espai-temporal en el  desenvolupament d’activitats 
físiques. 

- Descobriment dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment. 

- Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres. 

- Execució de formes i possibilitats de moviment, ajustant i consolidant els 
elements fonamentals a  l’execució de les habilitats motrius bàsiques. 

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques 

- Utilització eficaç de  les  habilitats bàsiques i específiques en medis i situacions 
conegudes i estables. 

- Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de 
diferències en el nivell d’habilitat. 

- Elaboració d’un control motriu i domini corporal. 

- Apreciació de l’esforç individual i col·lectiu en les activitats físiques. 

- Pràctica d’activitats físiques elaborades. 

- Consecució de la millora de les qualitats físiques bàsiques de forma genèrica i 
orientada a l’execució motriu en múltiples situacions. 

Activitat física i salut 

- Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris saludables relacionats amb l’activitat 
física i la higiene corporal.  

- Actitud favorable cap a l’activitat física en relació a la salut. 

- Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física i 
utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes. 

- Practica habitual d’exercicis d’escalfament previs i control de l’esforç durant la 
realització de l’activitat física. 



Expressió corporal 

- Experimentació del cos i del moviment com instruments d’expressió i 
comunicació. 

- Adequació del moviment a estructures espacio-temporals. 

- Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment. 

- Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i comunicació. 

- Participació en la creació iinterpretació de situacions que suposin comunicació 
corporal. 

- Participació  en la realització de balls, danses i coreografies senzilles. 

- Valoració i apreciació de les diferents formes d’expressar-se.  

El joc 

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

- Participació en diferents tipus de joc. 

- Reconeixement i valoració de les persones que participen en el joc. 

- Valoració de l’esforç en els jocs. 

- Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps de lleure. 

- Comprensió, acceptació i compliment de les normes del joc. 

- Actitud responsable en relació amb l’estratègia del joc. 

- Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la 
cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició amb relació a les regles del joc.  

EDUCACIÓ EN VALORS 

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma  

- Autoconeixement, autoestima, emocions i sentiments. 

- Coneixement i identificació de les emocions i sentiments propis. 

- Identificació dels trets  personals d’identitat. 

- Expressió d’opinions mitjançant la conversa i el debat. 

- Argumentació de les opinions. 

- Actitud crítica  en l’observació i interpretació de la realitat.  

- Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries. 



Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent 

- Assumir la responsabilitat dels actes propis i acceptació de les conseqüències.  

- Manifestació de conductes assertives i empàtiques. 

- Valoració de la voluntat i esforç. 

- Acompliment dels deures propis. 

- Autocontrol i autoregulació de la conducta. 

- Autogestió de les seves emocions i sentiments. 

Aprendre a conviure 

- Demostració d’actituds empàtiques i responsables. 

- Acceptació i acompliment de les normes i límits. 

- Manifestació d’actituds de cooperació, solidaritat i altruisme.  

- Presentació d’habilitats socials: disculpa, elogi, agraïment i assertivitat. 

- Actitud de respecte envers els altres i la seva diversitat. 

- Gestió positiva del conflicte mitjançant el diàleg. 

- Reconeixement de les diferències entre les persones com un element enriquidor 
de les relacions interpersonals. 

- Participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola. 

- Actituds positives de convivència. 

Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global 

- Drets i deures dels infants. 

- Participació democràtica. 

- Rebuig de la violència i actes incívics. 

- Rebuig d’actituds i comportaments discriminatoris. 

- Igualtat de drets d’homes i dones. 

- Convivència entre persones de diferents cultures, religions, ideologia, etc.  

 

 


