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2n  de Primària  

           1r TRIMESTRE 

MATEMÀTIQUES  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

● Operacions en horitzontal i vertical: suma portant, suma i resta sense portar. 
● Resolució de problemes: identificar dades, triar i plantejar l'operació i respondre. 
● Numeració: consolidació d'unitats i desenes i iniciació a la centena. 

DIMENSIÓ RAONAMENT  I PROVA 
● Estratègies de càlcul, descomposició del nombres, càlcul mental, sèries numèriques i 

geomètriques, regularitat en els nombres...                       

DIMENSIÓ CONNEXIONS 
● Reconeixement dels nombres en situacions quotidianes. 
● Ús dels llenguatges verbal, gràfic i simbòlic per representar els nombres. 
● Situació dels nombres sobre la recta numèrica. 
● Lectura i escriptura de mesures en contextos reals. Aplicació del procés de mesurar utilitzant 

una unitat de forma repetida i un instrument adequat.  
● Magnituds de temps (avui, ahir, demà, dies de la setmana i mesos de l’any) i de longitud; 

comparació i ordenació en contextos reals. 
● Itineraris senzills i plànols 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ  

● Recollida i organització de dades (temperatura). 
● Interpretació i elaboració de gràfics a partir del comptatge. 

 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
 
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

● Usar els algorismes de la suma (sense portar). 
● Usar els algorismes de la suma portant-ne. 
● Usar els algorismes de la resta (sense portar). 
● Comunicar oralment coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, 

resolució de problemes). 

DIMENSIÓ RAONAMENT  I PROVA 

● Seqüències numèriques cercant el patró 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 
● Interpretar els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Representar (amb materials diversos) els nombres naturals treballats en contextos de la vida 

quotidiana.  
● Utilitzar els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Ordenar els nombres. 
● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, peus, 

passes,...) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 
● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats convencionals (cm, m, dia i hora) tot 

utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ  

● Construir gràfics (diagrama de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida 
quotidiana i a altres àrees. 

● Interpretar gràfics (diagrama de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida 
quotidiana i a altres àrees. 

 

MEDI SOCIAL I NATURAL  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
● La Festa Major: elements propis de les tradicions catalanes. 
● Festes tradicionals (Castanyada i Nadal) i vocabulari de cadascuna. 
● Les etapes de la vida: infantesa, adolescència,edat adulta i vellesa. 
● Situació a l'edifici: iniciació en l’ús del plànol. 
● La verema: Vocabulari i procés d’elaboració del vi. 
● Experimentació: iniciació a l’activitat científica. 

 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 
● Diferències i semblances, canvi i continuïtat entre persones. 
● Alimentació: menjar i hàbits saludables. 
● Identificació de les principals parts del cos. 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
● Descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. 
● Ubicar festes tradicionals i altres activitats aplicant nocions temporals. 
● Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per a situar-se. 
● Localitzar determinats elements  en un plànol. 
● Ordenar temporalment alguns fets rellevants. 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 
● Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i amb els 

canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. 
● Reconèixer els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. 
● Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de 

determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el 
descans. 
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LLENGUA CATALANA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

● English-cat (dies de la setmana, mesos de l’any, etc.). 
● Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula. 
● Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans. 
● Reproducció de textos orals memoritzats (poemes, cançons, exposicions de treballs en grup, 

etc.). 
● Dictats. 
● Lectura matinal. 

 
 
DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 

● Lectura guiada de diferents tipus de textos. 
● Lectura en veu alta. 
● Lectura silenciosa. 
● Comprensions lectores. 
● Velocitat lectora. 

 
DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Textos escrits de diferents tipologies. 
● El text instructiu (la recepta). 
● El text enumeratiu (la llista i el menú). 
● Construcció de frases amb una estructura correcta. 
● Dictats. 
● Aspectes formals: presentació ordenada, grafia, polidesa, etc. 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
● El punt. 
● La majúscula. 
● El dígraf ny. 
● Els dígrafs l·l i ll. 
● La r forta. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA  
● Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, padrins de lectura, biblioteca de centre i 

d’aula. 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
● Interès per l’ús de la llengua catalana. 
● Interès per escoltar cançons, contes i altres produccions tradicionals o actuals en altres 

llengües de l’entorn no conegudes i interès per percebre-hi semblances i diferències. 
● Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la 

pròpia. 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL  

● Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, situacions 
d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 
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● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar 
i social, respectant les normes d’interacció oral. 

● Mostrar interès i respecte quan parlen els altres. 
● Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a 

coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i 
amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. 
 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
● Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant 

per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis. 
● Comprendre informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i 

presentats en diferents suports. 
● Extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats 

en diferents suports. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, 
experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació 
pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques. 

● Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. 
Aplicar-ho a tot tipus de textos. 

● Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, formació 
de paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 

● Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en 
algunes o en la majoria de les produccions. 

● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a l'escriptura. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos per la bona presentació dels treballs. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
● Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
● Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a 

l'edat. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura. 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació. 
● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a 

l’entorn més proper. 
● Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes, religiosos o sexistes. 
 

 

LLENGUA CASTELLANA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ 

● Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula. 
● Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans. 
● Reproducció de textos orals memoritzats (villancico, etc.). 
● Lectura matinal. 
● Paraules d'ús habitual: dies de la setmana, mesos de l'any… 
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DIMENSIÓ DE COMPRENSIÓ LECTORA  

● Lectura guiada de diferents tipus de textos. 
● Lectura en veu alta. 
● Comprensions lectores. 

 
DIMENSIÓ D’EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Abecedari. 
● El text narratiu (el conte).  
● Estructura i parts del conte (presentació, nus i desenllaç). 
● Villancico. 
● Construcció de frases amb una estructura correcta. 
● Aspectes formals: presentació ordenada, grafia, polidesa, etc. 

 
- Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

● El punt. 
● La majúscula. 
● La ñ. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA  

● Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, biblioteca de centre i d’aula. 

 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

● Comprendre informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents 
suports utilitzats a l’aula. 

● Extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents suports 
utilitzats a l’aula. 

● Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els mestres en 
diferents situacions comunicatives. 

● Respectar les normes d’interacció oral. 
● Mostrar interès quan parlen els altres. 
● Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una 

cançó. 
● Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió per 
mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: contestar 
preguntes, completar un text, escollir un dibuix. 

● Mostrar interès per contes adequats a la seva competència lectora. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Conèixer les paraules del temes treballats a l’aula. 
● Mostrar coneixement en la correspondència so grafia. 
● Tenir assolida l’ortografia de base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a 

l’aula. 
● Ser capaç d’escriure textos curts. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA  

● Llegir contes adequats a la seva competència lectora. 
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: TALLERS 

 
MODELATGE: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Coneixement d’un autor: Dalí. 
● Tècnica: fang, elaboració del rellotge. 
● Creació lliure a través del modelatge lliure: pasta blanca per a l’elaboració d’una caixeta 

reciclada. 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ  

● Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l’entorn natural i cultural. 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per 

expressar-se i comunicar-se. 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. 

 

 

PINTURA: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Tipus de quadre: Ícar i Dèdal i l'art egipci. 
● Pintors: Matisse i Michael Sowa. 
● Tècniques: dibuix amb llapis, ceres i pintura acríl·lica. 
● Percepció de les formes, agrupacions, proporcions i tonalitats. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ 

● Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l’entorn natural i cultural 
● Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 

 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per 
expressar-se i comunicar-se. 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. 

 
 

TEATRE: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Relaxació i massatges 
● Tècniques d’expressió corporal: mímica 
● Interpretacions teatrals individuals i col·lectives a partir de jocs i improvisacions. 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ  

● Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per 
comprendre i apreciar les produccions artístiques 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i 

comunicar-se 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístic. 

 

Altres treballs plàstics:  
● Punts de llibre i agenda. 
● Elaboració de murals (la verema, etapes de la vida i piràmide de l’alimentació). 
● Nom de la classe. 

 

 

EDUCACIÓ EN VALORS  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Normes d’aula: treballar en silenci, fer bé la fila, respectar el torn de paraula i respectar als 
companys. 

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL  
● Normes de convivència: resolució de conflictes mitjançant el diàleg, respectar la concentració 

dels companys mentre treballen... 
 

DIMENSIÓ SOCIAL: 
● Normes ecològiques: estalvi energètic, estalvi i reciclatge de paper, recollida selectiva, 

reciclatge… 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i 
motivació. 

● Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL  
● Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions. 
● Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 
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● Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i 
comprensiva. 
  

DIMENSIÓ SOCIAL: 
● Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 

responsable. 
 
 

LLENGUA ANGLESA 

 
CONTINGUTS TREBALLATS  
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

● Números de l’ 1 al 100 
● Pla d'evacuació: espais de l'escola i ubicació en el mapa. 
● El calendari: dies de la setmana, ahir, demà i mesos de l’any. 
● Halloween: cançó i personatges. 
● Construcció oral d'oracions amb l'estructura “Opposite the library there is the lift” i “Next to the 

lab there is class 2” per explicar el mapa de l'escola.  
● Descripció del calendari: “Today is, yesterday was, tomorrow will be...”, dia, número i mes. 
● Participació en jocs orals sobre els números 1-100: memorització d’un poema, jocs orals, 

cançó sobre els números.  
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
● Treball de comprensió al voltant del conte: Room on the broom i Gruffalo.  
● Memorització i representació d’una cançó sobre Halloween i treball sobre els personatges. 
● Memorització d’un fingerplay diferent cada mes.  (Publicat al blog de cicle inicial) 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
Aquest segon curs els alumnes s’inicien en la lectura i comprensió d’oracions i lèxic clau entorn els 
temes treballats: números, espais de l’escola i calendari.  
 
 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL:  

● Comprendre instruccions bàsiques de l’aula, amb ajut de diferents suports no verbals. 
● Reconèixer i comprendre paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb suport 

visual. 
● Participar activament en els jocs orals proposats i en les activitats pròpies de les rutines a 

l’inici i final de la setmana.  
● Reconèixer el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo oralment. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA:  

● Mostrar interès per escoltar contes en anglès. 
● Captar el missatge global d’un conte amb suport visual. 
● Participar activament en l’escolta de contes, reproduint paraules i/o expressions 

seleccionades.  
● Reproduir cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la pronunciació. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites treballades a l’aula. 
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

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

-Visca la Vinya 

- Bon dia nostre pare o La vaca del pastor. 

- Les bruixes. 

- Nadala.  

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Possibilitats sonores i expressives de la veu. 
● Interpretació de cançons i de danses. 
● Interpretació col·lectiva: coordinació en el cant col·lectius i atenció al director. 
● Elements bàsics de la tècnica vocal i corporal.  

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

● Possibilitats sonores i expressives de la veu.  

  

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu 
● Mostrar respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 
● Participar en els projectes artístics col·lectius 
● Participar progressivament en les rutines i activitats proposades. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Recordar el text de les cançons. 
● Interpretar amb bona tècnica vocal les cançons 
● Interpretar amb bona afinació les cançons. 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

● Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal i postural relacionats amb l’activitat física. 
● Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física. 
● Detecció de conductes de risc per a ells mateixos/es i ver la resta de companys/es. 
● Desenvolupament de l’autonomia a l’hora de canviar-se i fer-se responsables de les pròpies 

coses. 
● Desenvolupament de la capacitat d’espera. 
● Detecció d’actituds de perill per a un/a mateix/a o per  a tercers  (pujar espatlleres sense 

permís, llençar-se per terra en carrera, utilitzar materials de forma inadequada, etc). 
 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 
● Experimentació de jocs amb i sense material (Jocs i espais de pati). 
● Experimentació de diferents rols en joc, actuant amb comprensió i compliment de les normes 

de joc. 
● participació en els jocs cooperatius i de coneixement. 
● Respecte vers els materials, companys/es i normes. 
● Valoració, reconeixement i respecte per a totes les persones que participen en el joc. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

● Sincronització i coordinació de moviments corporals seguint el ritme de la música. 
● Dansa en doble cercle. 
● Sincronització amb la parella de ball. 
● Respecte per les diferències i aptituds diverses de l’alumnat vers la dansa. 
● Participació respectuosa durant la dansa. 

 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

● Lateralitat sobre si mateix, respecte els altres i respecte objectes. 
● Dominància lateral. 
● Imatge i percepció corporal. 
● Manipulació d’objectes amb ambdues extremitats tant superiors com inferiors. 
● Discriminació de dreta i esquerra. 
● To muscular: relaxació i tensió muscular 
● Discriminació d’actituds posturals positives i negatives. 
● Respiració, fases i experimentació. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

● Portar la roba i els calçat adequat per a la pràctica d’activitat física. 
● Portar i fer un bon ús dels estris d’higiene. 
● Mostrar autonomia a l’hora de rentar-se i canviar-se de roba. 
● Detectar i evitar conductes de risc en la pràctica d’Educació Física. 
● Fer un bon ús dels vestuaris i wc. 

 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

● Participar activament en els jocs i activitats proposades. 
● Experimentar tensió i relaxació muscular. 
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● Prendre consciència de la dominància lateral. 
● Discriminar dreta i esquerra: Sobre si mateix/a; sobre els altres i/o respecte objectes.  
● Mostrar una bona actitud postural. 
● Practicar i experimentar amb la respiració per una i  dues vies (boca-nas, nas-nas, nas-

boca…) 
● Experimentar amb la respiració i l’apnea identificant el moment en que es produeix. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ CORPORAL 

● Participar de forma activa i respectuosa en la dansa. 
● Mantenir una actitud de respecte vers les diferents aptituds de companys/es en la dansa. 
● Prendre consciència de l’efecte del treball individual en les activitats col·lectives com la 

dansa. 
● Sincronitzar els moviments de la dansa amb el ritme de la música. 
● Recordar els diferents moviments de la dansa. 

 
DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

● Participar de forma activa en les activitats i jocs. 
● Conèixer i respectar les normes del joc o activitat proposada. 
● Escoltar les explicacions per tal de desenvolupar les activitats de forma adequada. 
● Jugar tenint en compte a tot els membre del grup. 
● Participar en la recollida i endreça de l’espai del material. 
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2n de Primària  

2n TRIMESTRE 

MATEMÀTIQUES  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
● Numeració: centenes (escriure,  representar gràfica i numèricament, descomposar,  visualitzar 

geomètricament, ordenar, regularitats). 
● Sumes portant-ne i restes sense portar (comprensió, estimacions). 
● Resolució de problemes de suma i resta. 

 
DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

● Estratègies de càlcul mental ràpid. Descripció oral, gràfica i escrita. 
● Sèries: geomètriques i numèriques. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 
● Nombres ordinals i cardinals. 
● Mesura de la longitud (cm), ús del regle. 
● Mesura del temps: els mesos i les estacions. 
● Monedes: cèntims i euros (bitllets i relació entre ells). 
● Els plànols: descripció, interpretació, representació, itineraris... 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

● Geometria: figures geomètriques, costats, angles, angle recte. Propietats dels quadrilàters. 
● Gràfics de barres. 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 

DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
● Usar els algorismes de sumes portant-ne. 
● Usar els algorismes de resta (sense portar). 

 
DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

● Seqüències numèriques cercant el patró. 
● Seqüències geomètriques amb 1 o 2 elements buscant el patró. 
● Classificar objectes segons una característica. 
● Ordenar objectes segons una característica. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 
● Comparar els nombres. 
● Ordenar els nombres. 
● Descompondre els nombres. 
● Reconèixer nombres ordinals treballats. 
● Utilitzar nombres ordinals treballats. 
● Reconèixer nombres cardinals treballats. 
● Utilitzar nombres cardinals treballats. 
● Interpretar els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
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● Representar (amb materials diversos) els nombres naturals treballats en contextos de la vida 
quotidiana.  

● Utilitzar els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats convencionals (cm, m, dia i hora) tot 

utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 
 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
● Buscar semblances i diferències entre dues figures. 
● Identificar objectes i espais amb formes geomètriques planes. 
● Analitzar objectes i espais amb formes geomètriques planes. 
● Descriure objectes i espais amb formes geomètriques planes.  
● Construir gràfics (diagrama de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida 

quotidiana i a altres àrees. 
● Interpretar gràfics (diagrama de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida 

quotidiana i a altres àrees. 
● Usar el llenguatge verbal per interpretar diagrama de barres. 

 

 

MEDI SOCIAL I NATURAL  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
● El món dels éssers vius: característiques i funcions bàsiques dels animals (nutrició, 

reproducció i relació). 
● Classificació d’animals vertebrats segons diferents criteris observables. 
● Comportaments dels animals per adaptar-se al medi. 

 

DIMENSIÓ SALUT  I EQUILIBRI  PERSONAL  

● El cos humà. 
● Distinció dels grans segments del cos humà (cap, tronc i extremitats). 
● Vocabulari de les part del cos i dels dits de la mà. 
● Consciència de les possibilitats perceptives del cos (els sentits). 
● Respecte per les diferències individuals. 

 

DIMENSIÓ TECNOLOGIA  I VIDA QUOTIDIANA 
● Els materials o els seus usos (iniciació). 
● Parts dels objectes. 
● Muntatge i desmuntatge. 
● Experimentació amb objectes i materials. 

 
DIMENSIÓ CIUTADANIA 

● El carrer. 
● Botigues/botiguers/productes (vocabulari). 
● Educació vial: senyals, ús del cinturó de seguretat. 
● Els serveis públics. 
● Observació d’imatges antigues de Montornès i visita dels avis /-es. Preparació de l’entrevista. 
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PROJECTES 

● Iniciació projecte aula. 
● Projecte Interdisciplinari: El blauet/ La salamandra: 
- Metodologia de treball cooperatiu: grups d’experts. 
- Recerca guiada d’informació. 
- Exposicions orals, pautes i elaboració de murals. 
- Estudi de la resta d’animals vertebrats (mamífers, peixos, rèptils, amfibis i aus). 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part. 
● Distingir els elements humanitzats i els naturals. 
● Distingir éssers vius i objectes inerts. 
● Relacionar característiques (nutrició, relació, reproducció) d’animals propers amb la seva 

identificació com a éssers vius. 
● Classificar amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn (animals). 
● Identificar  algunes  relacions que estableixen els éssers vius amb el medi, utilitzant els 

instruments adequats. 
● Mostrar una actitud de respecte per la natura i pel material. 

DIMENSIÓ SALUT  I EQUILIBRI  PERSONAL 
● Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció. 
● Valorar la diversitat física de les persones. 
● Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de 

determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el 
descans. 

DIMENSIÓ TECNOLOGIA  I VIDA QUOTIDIANA 
● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, 

distingint els elements humanitzats i els naturals. 
● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
● Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines. 
● Diferenciar els diferents components, manipulant-los amb precaució.  
● Descriure algunes característiques del funcionament dels objectes. 
● Observar alguns materials i relacionar-los amb els seus usos fent-se preguntes que permetin 

obtenir informacions rellevants. 
● Identificar les propietats d’alguns materials. 
● Resoldre situacions quotidianes vers la reducció, reaprofitament i reciclatge dels materials. 

 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 
● Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment aplicats a 

l’aula. 
● Respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes. 
● Reconèixer i identificar les responsabilitats i  les tasques que desenvolupen les persones a 

l’entorn, superant els estereotips sexistes. 
● Posar exemples de les responsabilitats i de les tasques que desenvolupen les persones a 

l’entorn,superant els estereotips sexistes. 
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PROJECTES 

● Col·laborar en les tasques del treball en grup. 
● Contrastar i valorar les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte. 
● Utilitzar estratègies de cerca de dades. 
● Comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament. 

 

 

LLENGUA CATALANA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL  

● English-cat (dies de la setmana, mesos de l’any, etc.). 
● Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula. 
● Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans. 
● Reproducció de textos orals memoritzats (poemes, cançons, exposicions de treballs en grup, 

etc.). 
● Dictats. 
● Lectura matinal. 
● Expressió oral: interferències entre català-castellà. 
● Fórmula correcta de la salutació i el comiat. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA  

● Lectura guiada de diferents tipus de textos. 
● Lectura guiada “Vaixell del vell pirata”. 
● Lectura en veu alta. 
● Lectura silenciosa. 
● Comprensions lectores. 
● Velocitat lectora: seguiment de la piràmide de la lectura. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
● Textos escrits de diferents tipologies. 
● Text informatiu: el cartell i la nota. 
● Text social: l’entrevista. 
● Gramàtica: terminacions de les paraules en singular i plural, estructura correcta de la frase 

breu. 
● Famílies de paraules: Centre comercial, les botigues. 
● Estructura correcta de la frase: present (vaig, faig, escric...), passat (he anat, vaig anar...), 

futur (aniré...). 
● Dictats. 
● Aspectes formals: presentació ordenada, grafia, polidesa, etc. 

 
   Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

● Majúscules. 
● Plurals (–es). 
● r-rr. 
● Hi ha / Hi havia 
● Altres paraules d'ús habitual. 
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DIMENSIÓ LITERÀRIA  

● Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, padrins de lectura, biblioteca de centre i 
d’aula. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL  

● Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, situacions 
d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 

● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar 
i social, respectant les normes d’interacció oral. 

● Mostrar interès i respecte quan parlen els altres. 
● Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a 

coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i 
amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA  
● Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant 

per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis. 
● Comprendre informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i 

presentats en diferents suports. 
● Extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats 

en diferents suports. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
● Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, 

experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació 
pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques. 

● Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. 
Aplicar-ho a tot tipus de textos. 

● Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, formació 
de paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 

● Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en 
algunes o en la majoria de les produccions. 

● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a l'escriptura. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos per la bona presentació dels treballs. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
● Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a 

l'edat. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura. 

 

LLENGUA CASTELLANA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL  
● Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula. 
● Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans. 
● Reproducció de textos orals memoritzats. 
● Lectura matinal. 
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● Paraules d'ús habitual:  dies de la setmana, mesos de l'any… 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
● Lectura guiada de diferents tipus de textos. 
● Lectura en veu alta. 
● Comprensions lectores. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● El text narratiu (el conte).  
● Estructura i parts del conte (presentació, nus i desenllaç). 
● Construcció de frases amb una estructura correcta. 
● Aspectes formals: presentació ordenada, grafia, polidesa, etc. 

 
- Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

● El punt. 
● La majúscula. 
● Ch 
● Aplicació de la mateixa ortografia apresa a català (majúscules, r-rr). 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA  

● Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, biblioteca de centre i d’aula. 
 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  

● Valoració de la necessitat de conèixer més d’una llengua per poder comunicar-se amb més 
gent. 

● Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de les llengües i motivació 
per conèixer altres llengües i cultures. 

● Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la 
pròpia. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ ORAL 

● Comprendre informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents 
suports utilitzats a l’aula. 

● Extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents suports 
utilitzats a l’aula. 

● Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els mestres en 
diferents situacions comunicatives. 

● Respectar les normes d’interacció oral. 
● Mostrar interès quan parlen els altres. 
● Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una 

cançó. 
● Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA  
● Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió per 

mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: contestar 
preguntes, completar un text, escollir un dibuix. 

● Mostrar interès per contes adequats a la seva competència lectora. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
● Conèixer les paraules del temes treballats a l’aula. 
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● Mostrar coneixement en la correspondència so grafia. 
● Tenir assolida l’ortografia de base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a 

l’aula. 
● Ser capaç d’escriure textos curts. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Llegir contes adequats a la seva competència lectora. 
 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació. 
● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a 

l’entorn més proper. 
● Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes, religiosos o sexistes. 
 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: TALLERS  

 
MODELATGE: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Coneixement d’un autor: Dalí. 
● Tècnica: fang, elaboració del rellotge. 
● Creació lliure a través del modelatge lliure: pasta blanca per a l’elaboració d’una caixeta 

reciclada. 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ  

● Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l’entorn natural i cultural. 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per 

expressar-se i comunicar-se. 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. 

 

 

PINTURA: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Tipus de quadre: Ícar i Dèdal i l'art egipci. 
● Pintors: Matisse i Michael Sowa. 
● Tècniques: dibuix amb llapis, ceres i pintura acríl·lica. 
● Percepció de les formes, agrupacions, proporcions i tonalitats. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ 

● Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l’entorn natural i cultural 
● Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 
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DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per 
expressar-se i comunicar-se. 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. 

 
 

TEATRE: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Relaxació i massatges 
● Tècniques d’expressió corporal: mímica 
● Interpretacions teatrals individuals i col·lectives a partir de jocs i improvisacions. 

 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ  

● Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per 
comprendre i apreciar les produccions artístiques 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i 

comunicar-se 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístic. 

 
Altres treballs plàstics: 

● Disfressa de Carnaval. 
● Treball plàstic Setmana Cultural. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Normes d’aula: treballar en silenci, fer bé la fila, respectar el torn de paraula i respectar als 
companys. 

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL  
● Normes de convivència: resolució de conflictes mitjançant el diàleg, respectar la concentració 

dels companys mentre treballen... 
 

DIMENSIÓ SOCIAL: 
● Normes ecològiques: estalvi energètic, estalvi i reciclatge de paper, recollida selectiva, 

reciclatge… 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i 
motivació. 

● Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL  
● Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions. 
● Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 
● Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i 

comprensiva. 
  

DIMENSIÓ SOCIAL: 
● Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 

responsable. 

 

LLENGUA ANGLESA 

 
CONTINGUTS TREBALLATS  
 
DIMENSIÓ ORAL 

●  El lloc on vivim: presentació oral sobre un mateix i el lloc on vivim: 
 “I’m Xavier. I’m 7.My home is a ….house/flat.My street is ...My town is …” 

●  Vocabulari sobre emocions: happy/laugh, sad/cry, scared/shiver, shy/hide, angry/frown, 
hungry/ rumble, surprised/jump up 

● Treball sobre projectes  
● Treball al voltant del calendari: ahir, avui, demà, dies de la setmana, mesos i números 1-31 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Fingerplays: joc de dits acompanyats d’una breu cançoneta per aprendre vocabulari bàsic. 
Un diferent cada mes. (Publicat al blog de cicle inicial) 

● Contacontes. Un diferent cada mes. Avaluació de la comprensió al final 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

●  La lectura i comprensió d’oracions i lèxic clau entorn els temes treballats: emocions, on 
vivim, calendari. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA:  

● Iniciem l’escriptura de paraules clau sobre els temes treballats i sempre a partir d’un model 
i/o suport visual.  

 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

● Comprendre instruccions bàsiques de l’aula, amb ajut de diferents suports no verbals. 
● Reconèixer i comprèn paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb suport visual. 
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● Reproduir cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la pronunciació. 
● Reconèixer el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo oralment. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Mostrar interès per escoltar contes en anglès. 
● Captar el missatge global d’un conte amb suport visual. 
● Participar activament en l’escolta de contes, reproduint paraules i/o expressions 

seleccionades.  
● Reproduir fingerplays senzills acompanyats d’una breu cantarella. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites treballades a l’aula. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Escriure paraules conegudes a partir d’un model. 
 
 

 

MÚSICA I DANSA 

 
CONTINGUTS TREBALLATS  

  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

● Discriminació del so i del silenci, de les diferents qualitats del so i de la seva 
combinació. 

● Característiques sonores de materials i objectes. 
  

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Lectura de la negra, el silenci de negra, la blanca, el silenci de blanca, les dues 

corxeres i les quatre semicorxeres. 
● Utilització de la negra, el silenci de negra, la blanca, el silenci de blanca, les dues 

corxeres i les quatre semicorxeres en la lectura, la interpretació i la creació de 
partitures senzilles. 

● Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants i atenció al director. 
● Imitació i interpretació de motius rítmics amb la veu, el cos i els instruments. 
● Possibilitats sonores i expressives de la veu. 

  
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

● En el context del projecte: Possibilitats de comunicació dels sons i dels instruments. 
● Improvisació i creació de motius melòdics i/o rítmics amb la veu, el cos i els 

instruments. 
  

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

● Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu 
● Mostrar respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 
● Participar en els projectes artístics col·lectius 
● Participar progressivament en les rutines i activitats proposades. 

  
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Llegir petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos. 
● Reconèixer petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos. 

  
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

● Crear composicions sonores senzilles. 
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EDUCACIÓ FÍSICA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

● Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal i postural relacionats amb l’activitat física. 
● Portar la roba i els calçat adequat per a la pràctica d’activitat física. 
● Portar i fer un bon ús dels estris d’higiene. 
● Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física. 
● Detecció de conductes de risc per a ells mateixos/es i ver la resta de companys/es. 
● Desenvolupament de l’autonomia a l’hora de canviar-se i fer-se responsables de les pròpies 

coses. 
● Desenvolupament de la capacitat d’espera. 

 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 

● Conducció i bots. 
● Llançaments i recepcions 
● Manipulació d’objectes 
● Formes bàsiques de desplaçament: reptar, trepar, saltar 
● Girs sobre l’eix longitudinal i transversal 
● Respiració i apnea 
● Estiraments i relaxació. 
● Els sentints: vista, tacte i oïda. 
● Discriminació i agudesa auditiva. 
● El sentit kinestèsic i d’equilibri. 
● Memòria visual i capacitat d’observació 
● Orientació en l’espai. 
● Interpretació de consignes (davant, darrere, dreta, esquerra, etc.) 
● Realitzar i interpretar plànols senzills. 
● Punts cardinals: Nord , Sud , Est i Oest 

 
DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

● Participació en els jocs proposats. 
● Realització de  circuits motrius 
● Control corporal en situació de joc. 
● Respectar les normes i els espais de joc. 

 
PROJECTE: els projectes els decideixen els alumnes de cada grup i es van definint al llarg del 1r i 2n 
trimestre. La seva durada i els continguts treballats poden variar molt d’un grup a l’altre ja que es 
desenvolupen projectes diferents. Els continguts d’Educació Física s’adaptaran als interessos dels 
alumnes. Aquests projectes són diferents cada curs i per tant no es pot estipular un contingut ni uns 
criteris d’avaluació fins que no es desenvolupen. 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

● Portar la roba i els calçat adequat per a la pràctica d’activitat física. 
● Portar i fer un bon ús dels estris d’higiene. 
● Mostrar autonomia a l’hora de rentar-se i canviar-se de roba. 
● Detectar i evitar conductes de risc en la pràctica d’Educació Física. 
● Fer un bon ús dels vestuaris i wc. 
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● Conèixer diversitat d’estiraments que es poden realitzar segons les parts del cos utilitzades 
en les diverses activitats (braços i mans per als llançaments, cames i peus per als salts i 
desplaçaments, etc.) 
 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 
● Realitzar estiraments de forma adequada evitant perill per al propi cos. 
● Desenvolupar la coordinació òculo-manual i òculo-pèdica. 
● Realitzar passades i recepcions en parelles. 
● Enllaçar la cursa amb el salt. 
● Mantenir el control del cos en els girs (tombarelles, croqueta, voltes sobre un mateix…) 
● Realitzar llançaments de precisió. 
● Mantenir-se en equilibri després d’un salt. 
● Realitzar recorreguts i figures mirant un plànol o un esquema. 
● Utilitzar les nocions d’espai correctament : dreta, esquerra, davant,etc. 

 
DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

● Identificar el sentit principal utilitzat en les activitats. 
● Participar en els diversos jocs sensorials de forma activa i respectuosa. 
● Realitzar circuits motrius realitzant desplaçaments diversos. 
● Desplaçar-se amb seguretat en les situacions de joc. 
● Recordar i respecta les normes de joc. 
● Participar en la recollida i endreça de l’espai i del material. 
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2n de Primària  

3r TRIMESTRE 

MATEMÀTIQUES  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
● Sumes portant-ne i restes sense portar (comprensió, estimacions,...). 
● Assimilació de la numeració 0-999. 
● Resolució de problemes i treball cooperatiu. 
● Arrodoniments. 
● Suma i resta amb nombres de 3 xifres. 
● Iniciació concepte de la multiplicació. Taules de multiplicar del 2, 5 i 10. 
● Doble i meitat. 
 
DIMENSIÓ RAONAMENT  I PROVA 
● Estratègies de càlcul mental ràpid. Descripció oral, gràfica i escrita 
● Sèries: geomètriques i numèriques. 
 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 
● Fraccions: ¼,  ²/4 , ¾  (del rellotge). 
● Mesura: monedes i longitud. 
● Monedes: cèntims i euros (bitllets i relació entre ells). 
● Mesura de la longitud (cm), ús del regle. Mesura del temps: els mesos i les estacions. 
● Els plànols: descripció, interpretació i representació. 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

● Gràfics de barres. 
● Geometria: figures planes i amb volum. 
● Orientació espaial (coordenades, recorregut sobre quadrícula, ús del vocabulari d’orientació, 

percepció visual i dibuixos sobre quadrícula). 
 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

● Usar els algorismes de sumes portant-ne. 
● Usar els algorismes de resta (sense portar). 
● Formular preguntes en situacions conegudes. 
● Comunicar oralment coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, 

resolució de problemes). 
● Resoldre problemes matemàtics a partir  de la justificació oral. 
● Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 
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DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

● Seqüències numèriques cercant el patró. 
● Seqüències geomètriques amb 1 o 2 elements buscant el patró. 
● Classificar objectes segons una característica. 
● Ordenar objectes segons una característica. 

 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 

● Interpretar els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Representar (amb materials diversos) els nombres naturals treballats en contextos de la vida 

quotidiana.  
● Utilitzar els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats convencionals (cm, m, dia i hora) tot 

utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

● Construir gràfics (diagrama de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida 
quotidiana i a altres àrees. 

● Interpretar gràfics (diagrama de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida 
quotidiana i a altres àrees. 

● Usar el llenguatge verbal per interpretar diagrama de barres. 
● Identificar objectes i espais amb formes geomètriques planes. 
● Analitzar objectes i espais amb formes geomètriques planes. 
● Descriure objectes i espais amb formes geomètriques planes.  
● Identificar objectes i espais amb formes geomètriques tridimensionals. 
● Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot 

utilitzant els conceptes: prop-lluny. 
● Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot 

utilitzant els conceptes: dalt-baix. 
● Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot 

utilitzant els conceptes: dreta-esquerra. 

 

MEDI SOCIAL I NATURAL  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part. 
● Distingir els elements humanitzats i els naturals. 
● El món dels éssers vius: característiques i funcions bàsiques de les plantes (nutrició, 

reproducció i relació). 
● Classificació de plantes de l’entorn (arbres, arbustos i herbes) segons diferents criteris 

observables. 
● Comportaments de les plantes per adaptar-se al medi. 

 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA  I VIDA QUOTIDIANA  
● Les màquines. 
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● Observació i identificació de les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus 
usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. 

● Utilització de materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, 
per resoldre situacions quotidianes. 

● Disseny de màquines simples i utilització d’aparells de la vida quotidiana de forma segura i 
eficient. 

 
PROJECTES 

● Projecte “Estimo Montornès”:  
- Vegetació de l’alzinar de Montornès. Matolls, arbustos i arbres de l'alzinar. 
- Observació directa de la natura.  
- Cura i conservació de l’entorn. Iniciació a l’ús de la brúixola.  
- Treball cooperatiu: recerca i exposició  de  les característiques de la vegetació que 

configuren el  nostre entorn. 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
● Distingir éssers vius i objectes inerts. 
● Relacionar característiques de les plantes properes amb la seva identificació com a éssers 

vius. 
● Reconèixer amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn (plantes). 
● Classificar amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn (plantes). 
● Identificar  algunes  relacions que estableixen els éssers vius amb el medi, utilitzant els 

instruments adequats. 
● Mostrar una actitud de respecte per la natura i pel material. 
● Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per a situar-se en l’entorn. 
● Localitzar determinats elements  en un plànol. 

 

DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA  I VIDA QUOTIDIANA  
● Observar alguns materials i relacionar-los amb els seus usos fent-se preguntes que permetin 

obtenir informacions rellevants. 
● Identificar les propietats d’alguns materials. 
● Resoldre situacions quotidianes vers la reducció, reaprofitament i reciclatge dels materials. 
● Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, 

distingint els elements humanitzats i els naturals. 
● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 

 
PROJECTES 

● Col·laborar en les tasques del treball en grup. 
● Contrastar i valorar les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte. 
● Utilitzar estratègies de cerca de dades. 
● Comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament. 
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LLENGUA CATALANA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL  
● English-cat (dies de la setmana, mesos de l’any, etc.). 
● Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula. 
● Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans. 
● Reproducció de textos orals memoritzats (poemes, cançons, exposicions de treballs en grup, 

etc.). 
● Dictats. 
● Lectura matinal. 
● Expressió oral: correcció, vocabulari adequat, to de veu, interferències entre català-castellà, 

ús de connectors. 
● Adquisició de nou vocabulari: El tresor del vell pirata. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
● Lectura guiada de diferents tipus de textos. 
● Lectura en veu alta. 
● Lectura silenciosa. 
● Comprensions lectores. 
● Velocitat lectora. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Textos escrits de diferents tipologies. 
● Text poètic: els rodolins. 
● Text descriptiu: adjectius. 
● Text narratiu. 
● El verb. 

● Ús del verb haver i la seva correcta ortografía (he, has, ha, hem, heu, han). 
● Gramàtica: l’oració (estructura correcta sense alterar l’ordre dels mots) i  concordança. 
● Construcció de frases amb una estructura correcta. 
● Dictats. 
● Aspectes formals: presentació ordenada, grafia, polidesa, etc. 

 
 Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

● Ús de la coma i el punt en els textos. 
● c/qu. 
● g/gu. 
● Plural amb –es. 
● mb/nv. 
● bl/br. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA  

● Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, padrins de lectura, biblioteca de centre i 
d’aula. 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
● Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, situacions 

d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 
● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar 

i social, respectant les normes d’interacció oral. 
● Mostrar interès i respecte quan parlen els altres. 
● Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a 

coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i 
amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
● Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant 

per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis. 
● Comprendre informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i 

presentats en diferents suports. 
● Extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats 

en diferents suports. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
● Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, 

experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació 
pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques. 

● Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. 
Aplicar-ho a tot tipus de textos. 

● Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, formació 
de paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 

● Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en 
algunes o en la majoria de les produccions. 

● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a l'escriptura. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos per la bona presentació dels treballs. 
● Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins) 

basant-se en models observats i analitzats. 
● Saber utilitzar algun recurs propi del llenguatge poètic per explicar sentiments, emocions, 

estats d'ànim: sentit figurat, sinònims, comparacions, entre altres. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
● Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a 

l'edat. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura. 

 
 
LLENGUA CASTELLANA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
● Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula. 
● Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans. 
● Reproducció de textos orals memoritzats. 
● Lectura matinal. 
● Expressió oral: correcció, vocabulari adequat, to de veu, interferències entre català-castellà. 
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DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Lectura guiada de diferents tipus de textos. 
● Lectura en veu alta. 
● Comprensions lectores. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Pautes d’escriptura:  text descriptiu amb adjectius i comparacions.  
● Introducció al temps verbal: present, passat i futur. 
● Construcció de frases amb una estructura correcta. 
● Aspectes formals: presentació ordenada, grafia, polidesa, etc. 

 
- Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

● El punt. 
● La majúscula. 
● Repàs de la ch i la ñ. 
● g/gu. 
● c/qu. 
● z/c. 
● Ús de la “y”. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA  

● Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, biblioteca de centre i d’aula. 
 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
● Comprendre informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents 

suports utilitzats a l’aula. 
● Extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents suports 

utilitzats a l’aula. 
● Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els mestres en 

diferents situacions comunicatives. 
● Respectar les normes d’interacció oral. 
● Mostrar interès quan parlen els altres. 
● Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una 

cançó. 
● Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió per 
mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: contestar 
preguntes, completar un text, escollir un dibuix. 

● Mostrar interès per contes adequats a la seva competència lectora. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Conèixer les paraules del temes treballats a l’aula. 
● Mostrar coneixement en la correspondència so grafia. 
● Tenir assolida l’ortografia de base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a 

l’aula. 
● Ser capaç d’escriure textos curts. 

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Llegir contes adequats a la seva competència lectora. 
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: TALLERS  

 
MODELATGE: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Coneixement d’un autor: Dalí. 
● Tècnica: fang, elaboració del rellotge. 
● Creació lliure a través del modelatge lliure: pasta blanca per a l’elaboració d’una caixeta 

reciclada. 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ  

● Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l’entorn natural i cultural. 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per 

expressar-se i comunicar-se. 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. 

 

 

PINTURA: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Tipus de quadre: Ícar i Dèdal i l'art egipci. 
● Pintors: Matisse i Michael Sowa. 
● Tècniques: dibuix amb llapis, ceres i pintura acríl·lica. 
● Percepció de les formes, agrupacions, proporcions i tonalitats. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ 

● Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l’entorn natural i cultural 
● Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 

 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per 
expressar-se i comunicar-se. 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. 

 
 

TEATRE: 

CONTINGUTS TREBALLATS  
● Relaxació i massatges 
● Tècniques d’expressió corporal: mímica 
● Interpretacions teatrals individuals i col·lectives a partir de jocs i improvisacions. 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ i VALORACIÓ  

● Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per 
comprendre i apreciar les produccions artístiques 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i 

comunicar-se 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístic. 

 

Altres treballs plàstics:  
● Sant Jordi. 
● Portada àlbum final de curs. 

 

EDUCACIÓ EN VALORS  
 

CONTINGUTS TREBALLATS  
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Normes d’aula: treballar en silenci, fer bé la fila, respectar el torn de paraula i respectar als 
companys. 

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL  
● Normes de convivència: resolució de conflictes mitjançant el diàleg, respectar la concentració 

dels companys mentre treballen... 
 

DIMENSIÓ SOCIAL: 
● Normes ecològiques: estalvi energètic, estalvi i reciclatge de paper, recollida selectiva, 

reciclatge… 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

 
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i 
motivació. 

● Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL  
● Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions. 
● Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 
● Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i 

comprensiva. 
  

DIMENSIÓ SOCIAL: 
● Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum 

responsable. 
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LLENGUA ANGLESA 

 
CONTINGUTS TREBALLATS  
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

● Calendari ( dies de la setmana, avui, ahir i demà). 
● Comptatge de números parells i imparells, endavant i endarrere. 
● Les hores: en punt, dos quarts/ what time is it?/ 10 minutes before-after. 
● L’abecedari  
● Diners i expressions d’ús habitual a una botiga. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Fingerplays: joc de dits acompanyats d’una breu cançoneta per aprendre vocabulari bàsic. 
Un diferent cada mes. (Publicat al blog de cicle inicial). 

● Contacontes. Un diferent cada mes.  

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
●  La lectura i comprensió d’oracions i lèxic clau entorn els temes treballats en la dimensió oral.  

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA:  

● Continuem amb l’escriptura de paraules clau sobre els temes treballats i sempre a partir d’un 
model i/o suport visual.  

 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL:  

● Comprendre instruccions bàsiques de l’aula, amb ajut de diferents suports no verbals. 
Expressions com: what time is it?, can you close the window?, Pick up a book from the 
library, please.  

● Reconèixer i comprendre paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb suport 
visual. 

● Reproduir cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la pronunciació. 
● Reconèixer el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo oralment. 
● Participar activament en les interaccions orals treballades. 
● Reproduir el lèxic bàsic entorn als temes treballats. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites treballades a l’aula. 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

● Escriure paraules conegudes a partir d’un model. 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA:  

● Mostrar interès per escoltar contes en anglès. 
● Captar el missatge global d’un conte amb suport visual, tot responent preguntes de 

comprensió al final.  
● Participar activament en l’escolta de contes, reproduint paraules i/o expressions 

seleccionades.  
● Reproduir fingerplays senzills acompanyats d’una breu cantarella, tenint en compte 

l’entonació, el ritme i la pronunciació.  
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DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL: 

● Mostrar respecte vers la llengua i les activitats comunicatives que s’hi proposen per treballar-
la. 

● Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació dins de 
l’aula i en les activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ  

● Escolta de peces instrumentals d’arreu: Pere i el llop de S. Prokofiev. 
● Discriminació del so dels instruments (violí, flauta travessera, oboè, clarinet, vent metall i 

percussió) i de la seva relació amb els personatges de l’obra. 
● El moviment del cos i les seves possibilitats. Adequació al so i a l’espai. 

  

  

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Interpretació de la dansa de final de curs. 
● Interpretació col·lectiva: coordinació en la dansa. 
● Imitació i interpretació de motius melòdics i rítmics amb el cos. 

  

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  

● Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques i dels instruments. 

  

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ  

● Relacionar fragments de peces musicals amb elements de l’entorn. 
● Reconèixer fragments de peces treballades. 
● Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu 
● Mostrar respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 
● Participar progressivament en les rutines i activitats proposades. 

  

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Participar en produccions col·lectives. 

 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT  

● Crear composicions sonores senzilles 
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EDUCACIÓ FÍSICA  

CONTINGUTS TREBALLATS  

 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

● Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal i postural relacionats amb l’activitat física. 
● Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física. 
● Detecció de conductes de risc per a ells mateixos/es i ver la resta de companys/es. 
● Desenvolupament de l’autonomia a l’hora de canviar-se i fer-se responsables de les pròpies 

coses. 
● Desenvolupament de la capacitat d’espera. 

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

● Equilibri estàtic i dinàmic 
● La mímica, l’expressió i la dramatització. 
● Respecte pel material i els espais utilitzat en les activitats. 
● Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment. 
● Elaboració d’un petit espectacle, dansa o teatralització. 

 
DIMENSIÓ JOC MOTOR  I TEMPS DE LLEURE 

● El joc com a activitat comuna a les diferents cultures. 
● Valoració del Joc com a mitjà de relació, de divertiment i de temps de lleure. 
● Entesa i seguiment de les normes establertes a cada joc per al seu correcte 

desenvolupament. 
 

UP PROJECTE INTERDISCIPLINAR   
En aquest projecte el alumnes decideixen quin animal representatiu de la fauna propera volen 
treballar. Això es produeix entre el segon i tercer trimestre, per tant, pot variar cada curs. Els 
següents continguts són orientatius. 

● Desenvolupament de rol diversos 
● Acceptació de les característiques de cada company/es per desenvolupar les activitats. 
● Percepció de l’esforç i la voluntat de millora en la realització d’activitat física. 

 
 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

● Portar la roba i els calçat adequat per a la pràctica d’activitat física. 
● Portar i fer un bon ús dels estris d’higiene. 
● Mostrar autonomia a l’hora de rentar-se i canviar-se de roba. 
● Detectar i evitar conductes de risc en la pràctica d’Educació Física. 
● Fer un bon ús dels vestuaris i wc. 
● Conèixer diversitat d’estiraments que es poden realitzar segons les parts del cos utilitzades 

en les diverses activitats (braços i mans per als llançaments, cames i peus per als salts i 
desplaçaments, etc.) 
 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 
● Representar personatges i/o situacions mitjançant el cos i el moviment. 
● Coordinar moviments i/o accions en grup.  
● Intentar desinhibir-se en el treball d’expressió corporal. 

 
DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

● Participar en el joc de forma activa i respectuosa. 
● Recordar i respectar les normes del joc. 
● Col·laborar i participar en les activitats i jocs. 
● Participar en la recollida i endreça del material i l’espai. 
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ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA  

 

CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ AUTOCONCEPTE 

● Expressió d’opinions. 
● Desenvolupament dels hàbits d’organització personal amb autonomia: agenda, motxilla, 

deures,... 
● Desenvolupament dels càrrecs de l’aula amb autonomia. 
● Desenvolupament dels hàbits de l’aula amb autonomia (entrades i sortides, fer fila, recollir 

material,...). 
● Superació de les dificultats o errors. 
● Regulació de les emocions i capacitat d’autocontrol. 

 
DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS 

● Valoració de les aportacions dels altres. 
● Valoració de diferents opcions per resoldre els problemes. 
● Acceptació de les decisions col·lectives. 

 

DIMENSIÓ CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONA LS I COL·LECTIUS 
● Promoció de projectes col·lectius. 
● Compliment de les funcions i tasques assignades amb constància. 
● Cerca de solucions als problemes en els projectes col·lectius.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ AUTOCONCEPTE 

● Expressar les seves opinions. 
● Desenvolupar els hàbits d’organització personal amb autonomia: agenda, motxilla, deures,... 
● Desenvolupar els càrrecs de l’aula amb autonomia. 
● Desenvolupar els hàbits de l’aula amb autonomia (entrades i sortides, fer fila, recollir 

material,...). 
● Assumir les tasques, càrrecs i hàbits amb bona predisposició. 
● Ser capaç de superar les dificultats o errors. 
● Regular les seves pròpies emocions, tenir capacitat d’autocontrol. 

 
DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS 

● Valorar les aportacions dels altres. 
● Tenir en compte diferents opcions per resoldre els problemes. 
● Acceptar les decisions col·lectives. 

 

DIMENSIÓ CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONA LS I COL·LECTIUS 
● Promoure projectes col·lectius. 
● Complir les funcions i tasques assignades amb constància. 
● Cercar solucions als problemes en els projectes col·lectius.  
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ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE 

 

CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE A L’APRENENTATGE 
● Coneixement dels punts forts de l’aprenentatge. 
● Coneixement dels punts febles de l’aprenentatge. 
● Demanda d’ajut sobre els coneixements que costen. 
● Autoavaluació amb l’ajut d’una pauta. 

 
DIMENSIÓ APRENENTATGE INDIVIDUAL 

● Ordre de les tasques a fer. 
● Ús de l’agenda, pautada pel mestre per organitzar les tasques d’aprenentatge. 
● Identificació dels propis errors a partir d’una pauta. 
● Cura dels estris i on localitzar-los. 

 
DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP 

● Compartició del coneixement amb els companys. 
● Demanda d’ajuda a un company o al mestre davant els dubtes. 
● Respecte per les opinions dels altres. 
● Respecte pel torn de paraula. 
● Acceptació del rol assignat pel mestre en el treball en grup. 
● Tasques que correspon al rol assignat. 

 
DIMENSIÓ ACTITUD POSITIVA ENVERS L’APRENENTATGE 

● Preguntes senzilles sobre objectes i fenòmens observats. 
● Desig d’explicar als altres el coneixement après. 
● Preguntes noves a partir de nous aprenentatges. 
● Atenció en allò que encara no se sap o no s'entén. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE A L’APRENENTATGE 
● Conèixer i manifestar els  punts forts  del seu aprenentatge. 
● Conèixer i manifestar els punts febles del seu aprenentatge. 
● Demanar ajut sobre els coneixements que li costen. 
● Ser capaç d’autoavaluar-se amb l’ajut d’una pauta 

 
DIMENSIÓ APRENENTATGE INDIVIDUAL 

● Ordenar les tasques que ha de fer. 
● Fer servir l’agenda, pautada pel mestre per organitzar les tasques d’aprenentatge. 
● Identificar els propis errors a partir d’una pauta. 
● Tenir cura dels estris, saber els que necessita i on localitzar-los. 

 
 

DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP 
● Compartir el que sap amb els companys. 
● Demanar ajuda a un company o al mestre quan té dubtes. 
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● Escoltar amb respecte les opinions dels altres. 
● Respectar el torn de paraula dels altres. 
● Acceptar el rol assignat pel mestre en el treball en grup. 
● Fer les tasques que correspon al rol que se li ha assignat. 

 
DIMENSIÓ ACTITUD POSITIVA ENVERS L’APRENENTATGE 

● Fer preguntes senzilles sobre objectes i fenòmens observats. 
● Desitjar explicar als altres allò que ha après. 
● Fer preguntes noves a partir d’allò que ha après. 
● Fixar l’atenció en allò que encara no sap o no entèn. 

 

ÀMBIT DIGITAL 

 
CONTINGUTS TREBALLATS  

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS  

● Obertura i tancament de programes. 
● Com guardar documents. 
● Com guardar i trobar documents. 
● Documents de text: llistes, ús negreta, subratllat, canvi de colors i fonts,... 
● Aplicació d’eines de programes de dibuix. 

 
DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ  DE L’ENTORN DE TREBALL I 
APRENENTATGE 

● Planificació de cerques bàsiques i selecció d’informació. 
● Organització i construcció de coneixement amb la informació disponible. 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

● Utilització d’eines de comunicació interpersonal i col·laboració amb l’ajuda de l’adult. 
● Participació en activitats col·laboratives en entorns digitals en les seves funcionalitats més 

senzilles. 
 
DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 

● Riscos per a la salut derivats d’un ús inadequat de la tecnologia i de les pantalles. 
● Importància de no compartir informació personal i privada pròpia o d’altres persones. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ)  

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 
● Resoldre reptes o problemes (mitjançant la programació) fent servir la lògica i el pensament 

crític per arribar a una possible solució: apagar i encendre ordinador i tauleta; obrir i tancar 
diferents programes. 

● Resoldre reptes o problemes(mitjançant la programació) fent servir la lògica i el pensament 
crític per arribar a una possible solució: guardar documents. 

● Resoldre reptes o problemes (mitjançant la programació) fent servir la lògica i el pensament 
crític per arribar a una possible solució: guardar i trobar documents. 

● Documents de text: aplicar diferents formats a documents de text (llistes). 
● Documents de text: aplicar diferents formats a documents de text (ús negreta, subratllat, etc.). 
● Documents de text: aplicar diferents formats a documents de text (canvi de colors i fonts). 
● Aplicar eines de programes de dibuix per fer produccions pròpies. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
 
 
DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ  DE L’ENTORN DE TREBALL I 
APRENENTATGE 

● Planificar cerques bàsiques i, de manera pautada, seleccionar la informació més adient als 
objectius proposats i organitzar les fonts seleccionades. 

● Organitzar i construir nou coneixement amb la informació disponible, amb suport 
d’aplicacions digitals, per aplicar-la a les tasques per realitzar tot seguint pautes i guies. 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

● Utilitzar alguna eina de comunicació interpersonal i col·laboració amb l’ajuda i supervisió de 
l’adult. 

● Participar en activitats col·laboratives en entorns digitals en les seves funcionalitats més 
senzilles. 

 
DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 

● Conèixer i evitar els riscos per la salut derivats d’un ús inadequat de la tecnologia i de les 
pantalles. 

● Conèixer la importància de no compartir informacions personals i privades sobre sí mateix i 
sobre les altres persones. 

 

 

 

 
 


