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CURS 2018-2019 2n 

PROJECTE: “ON S’AMAGA LA MÀGIA?“  

TRIMESTRE: 1r 

OBJECTIUS GENERALS: 

- Descobrir i treballar la màgia en diferents àmbits. 

- Endinsar-se en el món de la literatura fantàstica.  

- Iniciar-se en l’activitat científica (observació, hipòtesi, experimentació, 

conclusió i expressió). 

- Prendre consciència de les emocions que provoca la màgia (il·lusió, por, 

misteri, entusiasme,...).  

- Saber expressar i gestionar les pròpies emocions i entendre les dels 

altres.  

CONTINGUTS PRINCIPALS: 

- Emocions, respecte, empatia i autoestima. 

- Introducció al mètode científic a través d’activitats manipulatives i 

d’experimentació. 

- La màgia en diferents àmbits: matemàtiques, natura, música i vida 

quotidiana. 

- Treball de numeració (associació quantitat-grafia, ordenació i comptatge 

de nombres).   

- Reforç de la desena.  

- Repàs de la suma portant i la resta sense portar.  

- Resolució de problemes senzills fent ús d’una base d’orientació: dades, 

operació, resposta.  
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- Probabilitat, estadística i atzar a partir de gràfiques, comptatges, jocs de 

daus.  

- Treball de la lectura i l’escriptura.  

- Adquisició de vocabulari relacionat amb el tema. 

- Expressió oral i escrita associada al projecte. 

- Treball de diferents gèneres textuals: rodolins, text instructiu i contes. 

PER AMPLIAR A CASA… 

- Llegir contes relacionats amb la màgia i la fantasia.  

- Veure alguna pel·lícula de caire fantàstic. 

- Anar a algun espectacle relacionat amb la màgia. 

- Aprendre i gaudir amb alguns trucs senzills. 

- Realitzar activitats de les webs: 

www.ceip-diputacio.com/portadaEI-CI.htm 

http://www.edu365.cat/primaria/ 

ACTIVITATS ESPECIALS: 

- Celebrarem la Castanyada. 

- Anirem d’excursió a “Tot circ” de Copons el dia 23 d’octubre. 

PODEU COL·LABORAR… 

- Venint a fer-nos algun truc de màgia a l’escola si en sabeu. 

- Investigant amb els vostres fills i filles sobre la màgia. 

 

http://www.ceip-diputacio.com/portadaEI-CI.htm
http://www.edu365.cat/primaria/
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PROJECTE: “QUÈ HI HA DINS LA MOTXILLA D’UN 

EXPLORADOR?“  

TRIMESTRE: 2n 

OBJECTIUS GENERALS: 

- Treballar les diferents característiques d’animals i plantes. 

- Classificar animals i plantes segons diferents criteris.   

- Conèixer els diferents continents i hàbitats. 

- Tenir respecte i cura cap als animals i les plantes.  

- Investigar, explorar i resoldre enigmes a través de les matemàtiques. 

- Treballar diferents tipologies de text relacionades amb el tema.  

CONTINGUTS PRINCIPALS: 

- Les plantes: parts, classificació, hàbitat i experimentació. 

- Els animals: característiques, classificació i hàbitat. 

- Nocions bàsiques de geografia: coneixement dels continents, de la seva 

climatologia i localització al mapa. 

 - Responsabilitat envers els animals i les plantes.  

- Treball de numeració  (associació nombre-grafia, ordenació i comptatge).   

- Introducció de la centena. 

- Treball de sumes portant i introducció a les restes portant-ne. 

- Resolució de problemes.  

- Mesura (capacitat, temps, longitud i massa) amb unitats convencionals i no 

convencionals. 
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- Orientació i interpretació de mapes i itineraris.  

- Aprofundiment en l’ ús del sistema monetari (euros i cèntims) en 

contextos significatius. 

- Reconeixement de figures geomètriques (planes) i cossos geomètrics 

(volum) en elements quotidians. 

- Iniciació al concepte de la multiplicació.  

- Treball de la lectura i l’escriptura.  

- Adquisició de vocabulari relacionat amb el tema. 

- Expressió oral i escrita associada al projecte. 

- Treball de diverses tipologies textuals: text descriptiu, conte i faula.  

- Elaboració de textos senzills. 

PER AMPLIAR A CASA…  

Proposta d’activitats interactives relacionades amb el tema: 

https://www.medusajones.cat/alumne.php 

http://www.pekegifs.com/menujuegos.htm 

- Fer sortides relacionades amb la temàtica del projecte: CRAM, CRARC, 

Aquàrium, Cim de les Àligues... 

- Fer excursions familiars per observar la natura (Montserrat, Montseny, 

Collserola...). Podeu consultar la web:  http://totnens.cat 

ACTIVITATS ESPECIALS: 

- Celebrarem Carnestoltes. 

- Anirem d’excursió al Jardí Botànic de Barcelona on farem el taller 

“Plantes: juguem a connectar?” el 8 d’abril. 

https://www.medusajones.cat/alumne.php
http://www.pekegifs.com/menujuegos.htm
http://totnens.cat/
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PODEU COL·LABORAR… 

- Investigant sobre els diferents llocs geogràfics, animals, plantes... 

- Veient pel·lícules sobre el tema: “Tadeo Jones”,” La edad de Hielo”... 

- Cuidant alguna planta de la qual se’n facin responsables. 
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PROJECTE: “TOC-TOC, OBRIM LA PORTA DEL 

CÒMIC?“  

TRIMESTRE: 3r 

OBJECTIUS GENERALS: 

- Conèixer l’origen del còmic i els diferents tipus.  

- Reconèixer els elements del còmic.  

- Elaborar un còmic emprant els coneixements apresos fent servir diferents 

tècniques i materials.  

- Resoldre diferents problemes i enigmes matemàtics.  

- Potenciar la creativitat i la imaginació.  

- Fomentar el gust per la lectura i l’escriptura.  

 

CONTINGUTS PRINCIPALS: 

- El còmic i les seves parts: bafarada, vinyeta, diàleg  i onomatopeies.  

- Tipologies de còmic: clàssics, moderns i d’altres cultures. 

- Generes textuals: descripció i còmic.  

- Treball d’estratègies per a la comprensió lectora i l’expressió escrita.  

- Adquisició de vocabulari relacionat amb el tema. 

- Elaboració de textos i diàlegs. 

- Treball de numeració (associació quantitat-grafia, ordenació i comptatge 

de nombres).   
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- Treball del concepte de multiplicació.  

- Reconeixement de les qualitats de les figures i els cossos geomètrics 

(costats, angles, vèrtexs, planes, amb volum...). 

- Resolució de problemes. 

- Recollida, anàlisi i representació gràfica de dades: taules i gràfica de 

barres. 

- Diferents tècniques plàstiques i materials.  

- Respecte per les pròpies elaboracions i les dels altres.  

PER AMPLIAR A CASA… 

- Visitar la biblioteca municipal i les d’altres poblacions.  

- Llegir còmics de diferents tipologies. 

- Visitar el Saló del Còmic de Barcelona (del 4 al 7 d’abril de 2019). 

- http://www.educaplus.org/  

- http://www.cyberkidz.es/ 

ACTIVITATS ESPECIALS: 

- Celebrarem els Jocs Florals. 

- Anirem al Museu del Disseny de Barcelona el dia 5 de juny. 

PODEU COL·LABORAR… 

- Portant còmics de diferents tipus per compartir amb els companys i 

companyes. 

 

http://www.educaplus.org/
http://www.cyberkidz.es/

