
 
Generalitat de Catalunya 
Departament dʼEnsenyament 
Escola Mogent 
  
Camí de la Justada 3 
08170 Montornès del Vallès 
Tel./ 93 579 98 15 
a8059792@xtec.cat 

 

2n de primària: continguts treballats al  1r trimestre 
 
Matemàtiques: 

• Numeració: consolidació d'unitats i desenes i iniciació a la centena. 
• Operacions en horitzontal i vertical: Suma portant i sense portar i resta sense 

portar.  
• Estratègies de càlcul, descomposició del nombres, càlcul mental, sèries 

numèriques i geomètriques, regularitat en els nombres...                       
• Recollida i organització de dades (rutines) 
• Itineraris senzills i plànols. 
• Magnituds de temps (avui, ahir, demà, dies de la setmana i mesos de l’any) i de 

longitud; comparació i ordenació en contextos reals. 
• Lectura i escriptura de mesures en contextos reals. Aplicació del procés de 

mesurar utilitzant una unitat de forma repetida i un instrument adequat.  
• Resolució de problemes: identificar dades, triar i plantejar l'operació i 

respondre.  
 
Què s’ha avaluat?? 
NUMERACIÓ I CÀLCUL: 

• 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.  
• Comparar els nombres. 
• Ordenar els nombres. 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: 
• Operacions en horitzontal i vertical: Suma portant i sense portar i resta sense 

portar. 
• Usar l’ algorisme de la suma (sense portar i portant-ne). 
• Usar l’algorisme de la resta (sense portar). 
• Resoldre problemes matemàtics a partir  de la justificació oral. 

 
Llengua i literatura catalana: 

• Expressió oral. 
• Velocitat lectora. 
• Comprensió lectora. 
• Expressió escrita: text instructiu: la recepta, menús, llistats, el poema, 

narracions... 
• Ortografia: el punt, la majúscula, ny, ll. 
• Construcció de frases amb una estructura correcta. 
• Paraules d'ús habitual:  dies de la setmana, mesos de l'any. 
• Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, padrins de lectura i biblioteca 

d’aula. 
 
Què s’ha avaluat?? 
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 respectant les normes d’interacció oral: mostrar 
interès i respecte quan parlen els altres, respecte pels torns de paraula, actitud 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament dʼEnsenyament 
Escola Mogent 
  
Camí de la Justada 3 
08170 Montornès del Vallès 
Tel./ 93 579 98 15 
a8059792@xtec.cat 

 

d'escolta, expressió en català, ús correcte del vocabulari bàsic i propi en altres 
àrees 

• Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia 
adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització 
d'imatges o audiovisuals. 

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. 

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. 

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

• Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels 
elements, formació de paraules, tipus de textos treballats. 

• Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i 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. 
 
Llengua i literatura castellana: 

• Llengua oral: respecte pels torns de paraula, actitud d'escolta, expressió en 
castellà, ús correcte del vocabulari bàsic, vocabulari comprensió oral. 

• Comprensió lectora. 
• Expressió escrita: el text narratiu (el conte). Estructura i parts del conte 

(presentació, nus i desenllaç) 
• Ortografia: el punt, la majúscula, ñ.  
• Construcció de frases amb una estructura correcta. 
• Paraules d'ús habitual:  dies de la setmana, mesos de l'any… 
• Abecedari en castellà 

 
Què s’ha avaluat? 
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. 
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• 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. 

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... 

 
EXPRESSIÓ ESCRITA: 

• Escriure missatges relacionats amb temes  d’aprenentatge i experiències 
pròpies.  

• Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges 
• Conèixer les paraules dels 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 
LITERÀRIA 

• Mostrar interès per contes adequats a la seva competència lectora. 
• Llegir contes adequats a la seva competència lectora. 

 
Coneixement del Medi Natural: 

• La Festa Major: elements propis de les tradicions catalanes. 
• 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.  
• Festes tradicionals (Castanyada i Nadal) i vocabulari de cadascuna. 
• Alimentació: menjar i hàbits saludables. 
• Les etapes de la vida: infantesa, adolescència, adulta i vellesa. 
• Iniciació projecte d’aula. 

 
Què s’ha avaluat? 
TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA: 

• Descriure fets quotidians aplicant nocions temporals bàsiques. 
• Ubicar festes tradicionals i altres activitats aplicant nocions temporals bàsiques 

(calendari). 
• Descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar.  

MÓN NATURAL: 
• Ordenar temporalment alguns fets rellevants. 
• Valorar la importància de respectar i protegir el medi 

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. 
• 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. 

 
1. Llengua estrangera: Anglès 

• 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. 
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• Halloween: cançó i personatges. 
Hem treballat els temes prèviament esmentats a través de l’expressió i comprensió 
oral: 

• 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. 
• Construcció oral d'oracions amb l'estructura “In front of...” i “Next to...” 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.  
 
Què s’ha avaluat? 
COMUNICACIÓ ORAL: 

• Comprèn instruccions bàsiques de l’aula, amb ajut de diferents suports no 
verbals. 

• Reconeix i comprèn paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb 
suport visual. 

• Participa activament en els jocs orals proposats i en les activitats pròpies de les 
rutines a l’inici i final de la setmana.  

• Reconeix el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo 
oralment. 

LITERÀRIA:  
• Mostra interès per escoltar contes en anglès. 
• Capta el missatge global d’un conte amb suport visual. 
• Participa activament en l’escolta de contes, reproduint paraules i/o expressions 

seleccionades.  
• Reprodueix cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la 

pronunciació. 
 
Educació Física: 
UP1: Comencem el curs “Let’s start the course” 

• Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporals i posturals relacionats amb 
l’activitat física. 

• Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat 
física. 

• Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i 
compliment de les normes de joc. 

• Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el 
joc. 

• Coneixement del cos 
• Participació en els jocs cooperatius i de coneixement 
• Respecte pels companys, material i normes 

UP2:Ballem per la castanyada “Dancing with the castanyera” 
• Sincronització de moviments corporals seguint el ritme de la música. 

UP3: Coneguem-nos millor “I know my body” 
• Lateralitat sobre un mateix, respecte el company i sobre objectes. 
• Dominància lateral. 
• Imatge i percepció corporal. 
• Manipulació de diferents objectes amb ambdues mans. 
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• Discriminació dreta-esquerra. 
• Actitud postural. 
• Coneixement de la actitud i la postura. 
• To muscular: relaxació i tensió muscular. 

 
Que s’ha avaluat? 
DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA: 

• Participa activament als jocs i activitats proposades. 
• Coneix les parts principals del cos i les seves articulacions. 
• Mostra una bona actitud postural. 
• Discrimina l’esquerra i la dreta en si mateix. 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES: 
• Porta la bossa higiènica. 
• Porta la roba adequada per realitzar les classes d’educació física. 
• Realitza adequadament la higiene desprès de fer educació física.   

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL: 
• Participa activament als balls. 
• Mostra una bona sincronització del cos amb la música 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS LLIURE: 
• Participa activament a les activitats proposades. 
• Sap respectar i acceptar les normes de les activitats proposades. 
• Sap respectar als companys de joc durant les activitats. 

 
Educació artística: Tallers 
MODELATGE: 

• 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? 
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: 

• 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? 
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: 

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

 
Què s’ha avaluat? 
 
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. 

•  
Educació artística: Música: 
Explorar i percebre: 

• Reconeixement de les qualitats del so (tempo, intensitat, altura, durada) i el 
fraseig musical. 

• Escolta i reconeixement dels instruments de La Big Band.  
Interpretar i crear: 

• Interpretació de cançons: Benvinguts a música, Ja estem a 2n, Jo sóc una 
brúixa, Els encanteris, Ai quin tro, Joguines (nadala).   

• Lectura de ritmes a través del cos fent ús de negres, blanques i els seus 
silencis corresponents.  

• Acompanyaments rítmics alternant diferents parts del cos.  
• Representació de coreografies: Panellets i castanyes (Ambaukatunabia).  

 
Educació en Valors: 

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

• Normes de convivència: Resolució de conflictes mitjançant el diàleg, respectar 
la concentració dels companys mentre treballen... 

• Normes ecològiques: estalvi energètic, estalvi i reciclatge de paper, recollida 
selectiva, reciclatge… 

 
Què s’ha avaluat? 

PERSONAL: 
• Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats 

amb esforç i motivació. 
• Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
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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. 
SOCIAL: 

• Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi 
ambient i el consum responsable. 

 
 
 

2n de primària: continguts treballats al 2n trimestre 
   

Matemàtiques 
• Numeració: centenes (escriure,  representar gràfica i numèricament, descomposar, 

 visualitzar 
• geomètricament, ordenar, regularitats) 
• Sumes portant-ne i restes sense portar (comprensió, estimacions) 
• Estratègies de càlcul mental ràpid. Descripció oral, gràfica i escrita. 
• Resolució de problemes de suma i resta 
• Mesura de la longitud (cm), ús del regle. 
• Mesura del temps: els mesos i les estacions. 
• Sèries: geomètriques i numèriques 
• Geometria: figures geomètriques, costats, angles, angle recte. Propietats dels 

quadrilàters. 
• Monedes : cèntims i euros i bitllets i relació entre ells. 
• Gràfics de barres. 
• Ús de jocs de taula per desenvolupar el càlcul i explorar els nombres i els 

operacions. 
• Els plànols: descripció, interpretació, representació, itineraris... 
 

Què s’ha avaluat? 
NUMERACIÓ I CÀLCUL : 

• Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals 
(inferiors  a  100)  en contextos de la vida quotidiana.  

• Usar els algoritmes de sumes portant-ne 
• Usar els algoritmes de resta (sense portar) 

 
RELACIONS I CANVI: 

• Classificar objectes segons una característica. 
• Ordenar objectes segons una característica. 
• Seqüències numèriques senzilles (d’un en un, comptatge). 
• Conèixer les monedes de cèntims i els euros de manera adequada. 
• Utilitzar les monedes per a situacions quotidianes, de manera adequada. 

 
Llengua catalana: 

• Expressió oral: 
-       Interferències entre català-castellà: encuntrat, obrit, puquet.. 
-       Estructura correcta de la frase: present (vaig, faig, escric...), passat (he 

anat, vaig anar...), futur (aniré...) 
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-       Fórmula correcta de la salutació i el comiat. 
-       Demanar les coses. 
-       Raonar i demanar perdó. 
-       Normes del diàleg: demanar la paraula, saber escoltar, actitud postural 

correcta, to de veu adequat,... 
-       Exposicions i comprensions orals. 

• Velocitat lectora: seguiment de la piràmide de la lectura. 
• Comprensió lectora: entonació, pronúncia, vocalització, velocitat i comprensió. 
• Foment de la lectura: lectura matinal, silenciosa, recomanació de llibres, 

biblioteca d’aula, lectura guiada “Vaixell del vell pirata”. 
• Expressió escrita: text informatiu: el cartell, la nota. Text social: l’entrevista. 
• Ortografia: Majúscules, plurals (–es), r-rr, hi ha, hi havia, i altres paraules d'ús 

habitual. 
• Gramàtica: terminacions de les paraules en singular i plural, estructura correcta 

de la frase breu. 
• Famílies de paraules: Centre comercial, les botigues. 

  
 
Què s’ha avaluat? 
 
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 respectant les normes d’interacció oral: mostrar 
interès i respecte quan parlen els altres, respecte pels torns de paraula, actitud 
d'escolta, expressió en català, ús correcte del vocabulari bàsic i propi en altres 
àrees 

• Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia 
adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització 
d'imatges o audiovisuals. 

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. 

• Anar adquirint velocitat lectora adequada a l’edat. 
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. 

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

• Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels 
elements, formació de paraules, tipus de textos treballats. 

• Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament dʼEnsenyament 
Escola Mogent 
  
Camí de la Justada 3 
08170 Montornès del Vallès 
Tel./ 93 579 98 15 
a8059792@xtec.cat 

 

• 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. 
  

Llengua castellana: 
• Llengua oral: respecte pels torns de paraula, actitud d'escolta, expressió en 

castellà, ús correcte del vocabulari bàsic, vocabulari comprensió oral. 
• Comprensió lectora: entonació, pronúncia, vocalització i comprensió. 
• Expressió escrita: el text narratiu (el conte). Estructura i parts del conte 

(presentació, nus i desenllaç). 
• Ortografia: el punt, la majúscula, ñ, ch, y. 
• Construcció de frases amb una estructura correcta. 
• Aplicació de la mateixa ortografia apresa a català (majúscules, r-rr). 
• Paraules d'ús habitual:  dies de la setmana, mesos de l'any… 

  
Què s’ha avaluat? 
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. 

 
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… 

• Anar adquirint velocitat lectora adequada a l’edat. 
  
EXPRESSIÓ ESCRITA: 

• Escriure missatges relacionats amb temes  d’aprenentatge i experiències 
pròpies. 

• Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges 
• Conèixer les paraules dels 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 
LITERÀRIA 

• Mostrar interès per contes adequats a la seva competència lectora. 
• Llegir contes adequats a la seva competència lectora. 
• Ser capaç d’escriure textos curts. 
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Llengua anglesa:  
•  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  
-2n A: Vocabulari d’animals en perill d’extinció: “Polar Bear is in danger” 
-2n B Fauna al voltant de la barrera de corall. Joc de mans amb la cançó A sailor 
     went to sea 

• Fingerplays: joc de dits acompanyats d’una breu cançoneta per aprendre 
vocabulari bàsic “Two little blackbirds”, “Under the house”, “ I have a fish” 

• Contacontes: Stickman, Have you filled your bucket? 
• Treball al voltant del calendari: ahir, avui, demà, dies de la setmana, mesos i 

números 1-31 
 
Què s’ha avaluat? 
COMUNICACIÓ ORAL: 

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

LITERÀRIA:  
• Mostra interès per escoltar contes en anglès. 
• Capta el missatge global d’un conte amb suport visual. 
• Participa activament en l’escolta de contes, reproduint paraules i/o expressions 

seleccionades.  
• Reprodueix fingerplays senzills acompanyats d’una breu cantarella. 

 
Coneixement del medi natural i social 

-         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. 

  
-         El carrer 

-       Botigues/botiguers/productes (vocabulari) 
-       Educació vial: senyals, ús del cinturo de seguretat. 
-       Els serveis públics. 
-       Observació d’imatges antigues de Montornès i visita dels avis /-es. 

Preparació de l’entrevista. 
 

-       Els materials o els seus usos (Iniciació) 
-       Parts dels objectes 
-       Muntatge i desmuntatge 
-       Experimentació amb objectes i materials 

  
Què s’ha avaluat? 
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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. 
• 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. 
  

MON ACTUAL: 
• Reconeixer les diferents botigues del seu entorn i valorar la seva funció. 
• Atribuir a cada botiga els productes que gestiona. 
• Identifica les característiques rellevants del fet comercial: Botiga, venedor, 

comprador, articles, consum. 
• Participar activament en l’anàlisi i estudi del fet comercial 
• Utilitzar la llengua com a eina de comunicació. 

  
Educació Física 

• Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporals i posturals relacionats amb 
l’activitat física. 

• Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat 
física. 

• Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i 
compliment de les normes de joc. 

• Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el joc. 
  

UP  De quantes maneres et saps moure? 
• Conduccions i bots. 
• Llançaments de precisió, distància i força. 
• Recepcions. 
• Coordinació oculo-manual 
• Coordinació oculo-pedica 
• Manipulació d’objectes. 
• Formes bàsiques de desplaçament: quadrupèdia, tripedia, cranc, reptar, 

grimpar, ... 
• Salts amb obstacles. 
• Girs amb l’eix longitudinal i transversal. 
• Jocs de relleus. 

 
UP Musicoteràpia (El joc dels sentits) 

• Adequació del moviment a estructures espaciotemporals. 
• Elaboració de balls, danses i coreogra es senzilles.     
• Exploració i discriminació de diferents sensacions.  

     
TREBALL DEL PROJECTE 
Hem treballat alguns dels continguts del projecte mitjançant el joc motor. 
Què s’ha avaluat? 

• Portar roba adequada per fer educació física. 
• Portar i utilitza correctament els estris higiènics. 
• Participar i s’esforça durant les activitats. 
• Respectar les normes, companys i material durant les activitats. 
• Realitzar llançaments amb precisió. 
• Realitzar recepció amb precisió. 
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• Realitzar un circuit d’habilitat amb fluïdesa (saltar, reptar, grimpar, girar) 
• Experimentar i gaudeix de jocs sensorials. 
• Realitzar petits balls sincronitzant música i cos. 

 
Educació artística: Tallers 

 MODELATGE: 
• 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? 
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: 
• 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? 
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: 
• Relaxació i massatges 
• Tècniques d’expressió corporal: mímica 
• Interpretacions teatrals individuals i col·lectives a partir de jocs i improvisacions. 

 
Què s’ha avaluat? 
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 
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• 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. 
  
Música: 
PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

• Participació en el treball en gran i petit grup mostrant respecte entre iguals, a la 
mestra i a les normes de l’aula de música. 

 
INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

• Introducció a la lectoescriptura de fragments rítmics amb la negra, les dues 
corxeres, les quatre semicorxeres i el silenci de negra. 

 
CREACIÓ I IMAGINACIÓ 

• Creació d’una composició sonora en petits grups per a fer de banda sonora del 
producte final del projecte. 

• Experimentació amb sons amb el propi cos i amb instruments de percussió 
petita. 

• Organització, tria de sons i creació en petits grups d’una composició senzilla. 
 
Què s’ha avaluat? 
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 produccions col·lectives. 

 
CREACIÓ I IMAGINACIÓ 

• Crear composicions sonores senzilles.  
  
Educació en Valors: 

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

• Normes de convivència: Resolució de conflictes mitjançant el diàleg, respectar 
la concentració dels companys mentre treballen... 

• Normes ecològiques: estalvi energètic, estalvi i reciclatge de paper, recollida 
selectiva, reciclatge… 

Què s’ha avaluat??  
PERSONAL: 

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

• Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
  

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. 
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SOCIAL: 
• Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi 

ambient i el consum responsable. 
 

 
2n de primària: continguts treballats al 3r trimestre 

Matemàtiques 
• Assimilació de la numeració 0-999. 
• Fraccions: ¼, 2/4 , ¾  (del rellotge) 
• Resolució de problemes i treball cooperatiu. 
• Estratègies de càlcul mental. 
• Mesura: monedes,longitud. 
• 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. 
• Orientació espaial ( coordenades, recorregut sobre quadrícula, ús del 

vocabulari d’orientació, percepció visual i dibuixos sobre quadrícula). 
• Monedes : cèntims i euros i bitllets i relació entre ells 
• Sumes portant-ne i restes sense portar (comprensió, estimacions 
• Sèries: geomètriques 
• Els plànols: descripció, interpretació, representació 
• Mesura de la longitud (cm), ús del regle. Mesura del temps: els mesos i les 

estacions. 
• Estratègies de càlcul mental ràpid. Descripció oral, gràfica i escrita 
• Gràfics de barres. 

Què s’ha avaluat? 
NUMERACIÓ I CÀLCUL : 

• Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals 
(inferiors  a  900)  en contextos de la vida quotidiana.  

• Usar els algoritmes de sumes portant-ne amb nombres de 3 xifres. 
• Usar els algoritmes de resta (sense portar) amb nombres de 3 xifres. 
• Reconeixer les fraccións ¼, 2/4 i ¾ en el rellotge ,el kg i el litre. . 
• Usar el regle de manera correcta per mesurar la longitud (cm). 
• Reconeixer les formes geomètriques amb volum i planes. 
• Saber situar-se en el plànol. 
• Usar adequadament el gràfic de barres. 
• Entendre la multiplicació com a suma de repeticions. 
• Saber aplicar el doble i la meitat. 
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RELACIONS I CANVI: 
• Classificar i ordenar objectes segons una característica. 
• Seqüències numèriques senzilles (de dos en dos, de 5 en 5, de 10 en 10…, 

comptatge). 
• Coneixer les monedes de cèntims i els euros. 
• Utilitzar les monedes per a situacions quotidianes, de manera adequada. 

 
Literatura i Llengua catalana: 

• Gramàtica: l’oració (estructura correcta sense alterar l’ordre dels mots) i  
concordança. 

• Dictats 
• Ús de la coma i el punt en els textos. 
• El verb. 
• Ús del verb haver i la seva correcta ortografía (he, has, ha, hem, heu, han) 
• Ortografia: c/qu, g/gu, plural amb –es, mb/nv, bl/br 
• Adquisició de nou vocabulari: El tresor del vell pirata. 
• Expressió oral: correcció, vocabulari adequat, to de veu, interferències entre 

català-castellà, ús de connectors. 
• Lectura silenciosa i en veu alta (entonació, to de veu…). 
• Text poètic: els rodolins. 
• Text descriptiu: adjectius. 
• Text narratiu. 
• Comprensions lectores. 

Què s’ha avaluat? 
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 respectant les normes d’interacció oral: mostrar 
interès i respecte quan parlen els altres, respecte pels torns de paraula, actitud 
d'escolta, expressió en català, ús correcte del vocabulari bàsic i propi en altres 
àrees 

• Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia 
adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització 
d'imatges o audiovisuals. 

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

• Anar adquirint velocitat lectora adequada a l’edat. 
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. 

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

• Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels 
elements, formació de paraules, tipus de textos treballats. 

• Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i 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. 
PLURILINGÜE I INTERCULTURAL: 

• Mostra 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. 
 

Llengua i literatura castellana 
• Expressió oral: correcció, vocabulari adequat, to de veu, interferències entre 

català-castellà. 
• Normes ortogràfiques: Repàs de la ch i la ñ, g/gu, c/qu, z/c, Ús de la “y” 
• Interès per la bona presentación de les feines. 
• Lectura silenciosa i en veu alta (entonació, to de veu…) 
• Introducció al temps verbal: present, passat i futur. 
• Comprensions lectores. 
• Pautes d’escriptura:  text descriptiu amb adjectius i comparacions.  

 
 
 
 
Què s’ha avaluat? 
COMUNICACIÓ ORAL: 
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• 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. 

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… 

• Anar adquirint velocitat lectora adequada a l’edat. 
EXPRESSIÓ ESCRITA: 

• Escriure missatges relacionats amb temes  d’aprenentatge i experiències 
pròpies. 

• Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges 
• Conèixer les paraules dels 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 
LITERÀRIA 

• Mostrar interès per contes adequats a la seva competència lectora. 
• Llegir contes adequats a la seva competència lectora. 
• Ser capaç d’escriure textos curts. 

Coneixement del Medi, Natural, Social i Cultural: 
• Les màquines 
- Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els 

seus usos    fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. 
- Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris 

tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. 
- Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma 

segura i eficient. 
• 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.  
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- Treball cooperatiu: recerca i exposició  de  les característiques de la vegetació 
que configuren el  nostre entorn. 

 
• 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? 
• Entorn, tecnologia i societat 
- Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els 

seus usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. 
- Resoldre situacions quotidianes vers la reducció, reaprofitament i reciclatge 

dels materials 
• El món dels éssers vius 
- Conèixer les característiques dels éssers vius per la seva capacitat de realitzar 

les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació. 
- Classificació d’animals vertebrats i plantes de l’entorn (arbres, arbustos i 

herbes) segons diferents criteris observables. 
- Diferenciar les característiques i comportaments d’animals i plantes per 

adaptar-se al medi. 
Criteris comuns 

• Col·laborar en les tasques del treball en grup.  
• Contrastar i valorar les explicacions dels latres i les pròpies amb respecte. 
• Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens. 
• Utilitzar estratègies de cerca de dades. 
• Comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament. 

 
Música: 
PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

• Participació en el treball en gran i petit grup mostrant respecte entre iguals, a la 
mestra i a les normes de l’aula de música. 

INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
• Lectura, escriptura i reconeixement de fragments rítmics creats pels nens i 

nenes amb la negra, les dues corxeres, les quatre semicorxeres i el silenci de 
negra. 

• Interpretació i memorització de la dansa La malamanya (2nA) i El carrilló de 
Dunqueke (2nB). 

CREACIÓ I IMAGINACIÓ 
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• Organització, tria de sons i creació en petits grups d’una composició senzilla 
utilitzant la negra, les dues corxeres, les quatre semicorxeres i el silenci de 
negra. 

Què s’ha avaluat? 
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 produccions col·lectives. 

INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
• Llegir petites partitures amb els ritmes treballats. 
• Reconèixer petites partitures amb els ritmes treballats.  

Anglès: 
Vocabulari: 

- Calendari ( dies de la setmana, avui, ahir i demà). 
- Comptatge de números parells i imparells, endavant i endarrere. 
- Les hores: en punt, dos quarts 
- L’abecedari  
- Diners 

Gramàtica: 
- Calendari: today is, yesterday was, tomorrow will be. 
- Estructures gramaticals: What time is it? How much is it? It’s... 

Oral: 
- Jocs lingüístics orals per treballar les hores i l’abecedari: I have. Who has?, 

codis QR, Bingo, joc d’enfonsar vaixells, What’s the time Mr. Wolf?, etc. 
- Role play: Shopping (Anem de compres) 
- Fingerplays: joc de dits acompanyats d’una breu cançoneta per aprendre 

vocabulari bàsic: Incy Wincy Spider, Here is a girl. 
- Contacontes: George and the dragon (Sant Jordi) 

Què s’ha avaluat? 
COMUNICACIÓ ORAL:  

• Comprèn 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.  

• Reconeix i comprèn paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb 
suport visual. 

• Reprodueix cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la 
pronunciació. 

• Reconeix el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo 
oralment. 

• Participa activament en les interaccions orals treballades. 
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• Reprodueix el lèxic bàsic entorn als temes treballats. 
LITERÀRIA:  

• Mostra interès per escoltar contes en anglès. 
• Capta el missatge global d’un conte amb suport visual, tot responent preguntes 

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

seleccionades.  
• Reprodueix fingerplays senzills acompanyats d’una breu cantarella, tenint en 

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

• Mostra 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: Tallers 

 MODELATGE: 
• 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? 
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: 
• 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? 
Dimensió percepció, comprensió i valoració 
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• 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: 
• Relaxació i massatges 
• Tècniques d’expressió corporal: mímica 
• Interpretacions teatrals individuals i col·lectives a partir de jocs i improvisacions. 

Què s’ha avaluat? 
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. 

Educació Física: 
o Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporals i posturals relacionats amb 

l’activitat física. 
o Respecte per les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat 

física. 
MUSICOTERÀPIA 

- Estímuls auditius i visuals 
- Sincronització amb el ritme. 
- Els sentits:vista, oïda, tacte olfacte i gust. 
- El sentit kinestèstic. 
- El sentit de l’equilibri. 
- Jocs sensorials 

PROJECTE ANIMALS 
- Postures corporals. 
- El gest expressió i comunicació. 
- La mímica, imitació i dramatització. 
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- Jocs de caràcter espontani. 
- Jocs d’imitació i identificació. 
- Activitats teatrals o de dramatització. 
- Dramatitzacions: accions, gestos, estats d’humor, sensacions. 

JUGUEM TOTS JUNTS 
- Participació en el joc. 
- Cooperació entre companys amb jocs d’equip. 
- Respecte de normes de joc. 

Educació en Valors: 
• Normes d’aula: treballar en silenci, fer bé la fila, respectar el torn de paraula, 

respectar als companys, respectar el torn de paraula 
• Normes de convivència: Resolució de conflictes mitjançant el diàleg, respectar 

la concentració dels companys mentre treballen... 
• Normes ecològiques: estalvi energètic, estalvi i reciclatge de paper, recollida 

selectiva, reciclatge… 
Què s’ha avaluat??  
PERSONAL: 

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

• Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
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.  
SOCIAL: 

• Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi 
ambient i el consum responsable. 

 
Autonomia i iniciativa personal 
Què s’ha avaluat?  

• Expressar les seves opinions. 
• Assumir les tasques, càrrecs i hàbits amb bona predisposició. 
• Desenvolupar els hàbits d’organització personals amb autonomia: Agenda, 

motxilla, deures... 
• Desenvolupar els càrrecs de l’aula amb autonomia :delegat, missatger, ordre, 

pati, data/pissarra, deures, material, meteoròlegs... 
• Desenvolupar els hàbits de l’aula amb autonomia: hàbits d’entrada i sortida, fer 

files, recollir material... 
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• Ser capaç de superar les dificultats o errors . 
• Regular les seves pròpies emocions, tenir capacitat d’autocontrol.  

 
Aprendre a aprendre 
Què s’ha avaluat? 
Dimensió  autoconeixement respecte a l’aprenentatge 

• Conèixer i manifesta 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, sap 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.  
• 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 corresponen 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 entén  

 

 
 


