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CURS ACADÈMIC 2020-21 

2n de Primària  
 
 

 
INTRODUCCIÓ  
 
Amb el present dossier us volem fer arribar els objectius i continguts que treballaran 
els vostres fills i filles durant aquest curs escolar. La majoria d’objectius són de cicle, 
és a dir, fan referència a allò que els nens haurien d’assolir al finalitzar el cicle 
educatiu en el qual estiguin (infantil, inicial, mitjà o superior). 
 
També us comuniquem altres aspectes com la constitució de l’equip docent de nivell 
i les hores d’atenció a pares, les sortides pedagògiques que estan previstes de 
realitzar, la quota de material, i les normes generals de funcionament. 
 
Us recomanem que conserveu aquests dossier durant tot el curs perquè us pot ser 
útil per consultar o tenir informació sobre aquests aspectes. 

 
 
MESTRES QUE INTERVENEN 
 

 Càrrec Dia de visita 

Bea Díaz Tutora  2nA Dilluns 12:20h- 13:20h 
Dijous 12:20h - 13:20h 

Carla Labrandero  Tutora  2nB 
 

Dilluns 14:50-15:50h 
Dijous 12:20h - 13.20h 

Ana Perdigones Esp. Anglès 

Ana Velasco  E. Especial 

Alba Ramírez Primària 

Marta Perelló SIEI 
Vetlladora  

 
 
ENTREVISTES FAMÍLIA-TUTOR 
Cada tutor disposa de dues hores setmanals per atendre a les famílies. 
 
Degut a la situació actual, si no és estrictament necessari, es faran a través de 
telèfon o videotrucada. 
 

mailto:escolapaucasals@xtec.cat%0d
http://www.escolapaucasalssabadell.cat/
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Per concertar una entrevista o per informar sobre qualsevol altre tema, la 
comunicació es farà per mitjà d’un correu electrònic a la direcció de la tutora, que 
revisarà cada dia a les 8.50h del matí, ens avisin per tal de concretar dia i hora. Al 
llarg del curs tindrem, com a mínim, una entrevista amb cada família. És convenient 
que estiguin presents els dos, pare i mare i és totalment necessari en el cas 
d’alumnes que presenten dificultats. 
 

El correu de 2n A és: 

Bea Díaz: mdiaz328@pcasals.cat 

Ana Perdigones(els divendres): aperdigo@pcasals.cat 

El correu de 2n B és: 

Carla Labrandero: clabrand@pcasals.cat 

 
CONVIVÈNCIA 
A les sessions tutorials es treballen dos aspectes importants: 

 Aspectes organitzatius d’aula (endreçar el seu calaix, la seva bosseta..., per 
fomentar la responsabilitat). 

 Un treball més orientat a fomentar i crear un bon ambient de treball a 
l’aula, millorar la convivència, i a la resolució de possibles conflictes  amb 
activitats d’habilitats socials i altres materials i programes que tenim a l’escola. 

 
Tractament de les incidències: 

 A les reunions de l’equip docent es tracten també aspectes relacionats amb la 
convivència per tal d’arribar a acords comuns en les formes d’actuació. 

 El tutor/a centralitza el seguiment de les incidències significatives detectades pels 
mestres que intervenim amb els vostres fills/es. 

 En cas de produir-se un conflicte important, el tutor o mestre que ha tractat el 
conflicte parlarà amb la família al més aviat possible perquè estigui informada.  

 L’escola disposa d’uns fulls de reflexió individual dels alumnes (en funció de 
l’edat, amb suport del mestre). Aquests fulls de reflexió són de gran utilitat per 
poder parlar amb l'alumne sobre els fets ocorreguts i tractar de cercar vies de 
reparació o solució del conflicte. 

 Quan les incidències d'un alumne siguin reiterades i es cregui convenient, 
l'escola disposa d'una comissió de convivència, que tractaria aquest 
comportament amb l'alumne i la família.  

 Si detecteu alguna incidència, us demanem que informeu al tutor/a al més aviat 
possible per tal de poder actuar amb la màxima celeritat i evitar d'aquesta 
manera el possible agreujament. 

 
 
 

mailto:mdiaz328@pcasals.cat
mailto:aperdigo@pcasals.cat
mailto:clabrand@pcasals.cat
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ABSÈNCIES I RETARDS 
Cal que tots els nens/nenes siguin puntuals a les entrades: 8:50 h del matí i 14:50 h 
de la tarda, a fi de no interrompre el funcionament de l’aula i poder aprofitar al màxim 
les activitats. 
 
En cas de retard, l’alumne/a s’ha de presentar a l’escola amb la persona 
responsable o amb una nota que ho justifiqui. 
 
Quan un nen/nena hagi de sortir de l’escola abans de l’hora establerta, cal que porti 
una nota, indicant el motiu, que es lliurarà al mestre i se’l deixarà sortir (el conserge 
serà la persona encarregada d’anar a buscar l’alumne, vosaltres no heu d’anar a les 
aules). És necessari que els vingueu a recollir, fins i tot en el cas d’alumnes 
grans. No es permetrà la sortida de cap alumne sol dins l’horari escolar (inclòs 
l’hora de menjador). 
 
Si preveieu que faltarà alguns dies, s’ha de notificar als mestres amb un correu 
electrònic. En cas de ser un imprevist ho podeu comunicar a través d’un germà, veí, 
o trucant per telèfon. 
 
Us recordem que els alumnes hauran de sortir de l’escola abans de les 12.30 al 
migdia i de les 16.30 a la tarda, ja que pel bon funcionament de les activitats. 

 

 
ACTIVITATS I SORTIDES PEDAGÒGIQUES 
 
Pel moment en el que ens trobem, les sortides queden pendents de programar en 
funció de la evolució de la situació actual. 
Respecte a les colònies, queden aplaçades pel mateix motiu. 
 

Si hi ha modificacions a la planificació de les sortides us ho farem saber. 
 

 
 
QUOTES DE PAGAMENT: Material i sortides 
 

Copisteria 17.5€ 

Informàtica 3.5€ 

Reposició de llibres 2€ 

Administració 8€ 

Monitors* 10€ 

Rep. Màquines 1€ 

Autocars* 20€ 

Material de seguretat 2€ 

Total 64€ 

*Aquests pagaments es duran a terme o no en el període de segon pagament 
depenent de l’evolució de la situació. 
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Els pagaments estan repartits en dues quotes (una al mes de novembre i l’altra al 
mes de febrer) que es cobraran mitjançant  l’aplicació TPV.  
Si finalment es fan les colònies de 2n, es pagaran en un sol termini abans d’anar-hi.  
 
Per acord del Consell Escolar, quan l’alumne/a no pugui assistir a les sortides es 
tornarà exclusivament la part corresponent a l’entrada individual.  
 

MATERIAL 
Aquest curs cada alumne tindrà el seu propi material, caldrà que en tingui cura i en 
facin un bon ús. A l’inici de curs, se’ls facilitarà aquest material des de l’escola, se 
l’emportaran a casa per tal de marcar amb el nom tot el material. 
Si per desgast cal renovar algun utensili, l’escola li donarà un de nou, en cas de que 
sigui per un ús no adequat, serà la família la que haurà de comprar-ne un de nou. 
Per guardar els llibres se’ls donarà una bossa de roba que es quedarà a l’escola. En 
cas de confinament, els nens s’enduran aquesta bossa. 
Caldrà portar cada dia marcat amb el nom: 

- Bosseta o ronyonera per guardar la mascareta. 
- Mascareta posada i una de recanvi(guardada a la motxilla). 
- Ampolla d’aigua. 

 
AGENDA  
Aquest curs no s’utilitzarà aquesta eina, sinó que farem ús del Classroom per 
notificar les sortides, materials que cal portar a l’escola o d’altres informacions. A 
més, com ja s’ha comentat, també es disposa del correu del tutor. 

  
 
EDUCACIÓ FÍSICA   
El dia que tenen Educació Física, han de venir amb roba i calçat  adequats per fer 
esport (xandall i sabatilles): 
2n A: Dilluns 11’50h a 12.20h i dimarts de 14’50h a 16’20h  
2n B: Dilluns de 14’50h a 16’20h i els dimecres de 11’50h a 12.20h  

 
És necessari per treballar l’hàbit d’higiene que portin una tovallola petita amb el seu 
nom marcat. 

 
TALLERS 
A l’inici de curs, l’alumnat ha de portar una bata o una samarreta que es pugui tacar, 
marcada amb el nom i amb veta. 
 

ESMORZAR 
Es recomana que l’alumnat vingui esmorzat de casa i que porti un petit entrepà  o 
una peça de fruita per menjar a l’hora d’esbarjo(dins l’aula) preferiblement dins d’una 
carmanyola marcada amb el nom.  
 

ÀLBUMS I FEINES A CASA  

Les feines treballades a la classe s’aniran portant a casa. D’aquesta manera els 
nens i les nenes us podran explicar tot el que van treballant. 
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Aquestes feines acabades no es retornaran a l’escola, les podeu anar guardant a 
casa amb els vostres fills, als arxivadors que es van entregar el curs anterior. 
 
Deures: 
Enguany farem servir la plataforma Classroom, que ja vam utilitzar el curs anterior, 
per fer els deures i la seva correcció. 
 

ROBA  

Tota la roba que portin i s’hagi de penjar ha de tenir una veta i el nom marcat. 

 
POSSIBLE CONFINAMENT 
En cas que ens veiem obligats a confinar-nos, els alumnes s’enduran la bosseta dels llibres 
a casa i els mestres, a través de Classroom aniran donant les instruccions per seguir 
treballant els llibres. 
Es faran videotrucades amb els alumnes. 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 
necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu 
actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir 
activament i críticament en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha 
tocat viure.  
 
Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit 
competències següents: 
 
Competències transversals: 
 
Les competències comunicatives: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competències artística i cultural 
 
Les competències metodològiques: 
3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d’aprendre a aprendre 
 
Les competències personals: 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 
Les competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 
 
Així, aquestes competències es podrien resumir en :  
- Saber. 
- Saber fer. 
- Saber ser. 
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- Saber estar. 
 
Per aconseguir l’assoliment d’aquestes competències les treballem a partir dels 
hàbits i des de totes les àrees. 
 

 
 
HÀBITS QUE ES TREBALLARAN A L’ESCOLA DURANT EL CURS  
 
És molt important, a l’hora de treballar aquests aspectes, la vostra col·laboració per 
tal d’incidir des de casa i des de l’escola. 
 
- Saber mantenir nets els llocs on habitualment es mouen. 
- Assumir responsabilitats de la classe: recollir el material, els llibres, les llibretes i 

folis, mantenir l’ordre de l’aula... 
- Respectar el material de l’aula. 
- Saber treballar sols. 
- Treballar en equip, col·laborant amb els altres, respectant les normes de 

seguretat. 
- Saber guardar el torn de paraula en un diàleg col·lectiu, i escoltar als altres i                           

respectar-los. 
- Ser capaç  de treballar en silenci si el  treball és individual, per tal de no destorbar 

els companys. 
- Saber pujar i baixar en ordre. 
- Portar el material necessari per treballar cada dia, i reposar-lo quan aquest 

s’esgoti. 

 
HÀBITS QUE CAL REFORÇAR DES DE CASA 

A) HÀBITS PERSONALS 

- Cal mantenir nets i endreçats els llocs per on es mouen. 
- Controlar l’ús que fan de l’ordinador, les consoles i la televisió i seleccionar els 

programes adients a l’edat. 
- Cal que col·laborin de manera sistemàtica amb les feines de casa i que se’n facin 

responsables. 
- L’hora d’anar a dormir ha de ser aproximadament la mateixa cada dia. També cal 

llevar-se amb el temps necessari per arribar puntuals a l’escola. 
- Cal dormir aproximadament unes 10 hores diàries. 
- Anar al lavabo abans de sortir de casa (matí i tarda). 
- Portar sempre a sobre mocadors de paper. 

B) HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI 

De vegades portaran treballs complementaris o de reforç per fer a casa. Quan un 
alumne no acabi els treballs previstos a classe, també se’ls emportaran per tal 
d’acabar-los.  
- L’alumnat  ha de tenir un horari de treball diari (1 h – 1h 30 min)  . Respecteu al 

màxim el mateix horari d’estudi cada dia (CM i CS). 



 7 

- El lloc d’estudi hauria de ser aïllat i còmode: una habitació amb un taula de treball 
àmplia i amb llum suficient, sense televisió. 

- Cal tenir tot el material de treball a l’abast. 
- És recomanable disposar d’ordinador amb connexió a Internet.  
- Aniria molt bé que cada dia llegissin una estona. 
- Cal preparar amb temps el material que es necessita per a les classes de 

l’endemà. 
- S’ha de procurar mantenir net el lloc de treball. Acostumar-los també a la bona 

presentació dels treballs i exercicis i que, en general, siguin polits i nets. Cal la 
supervisió dels pares. 

- S’han de portar al dia els treballs de classe. Aprofitar el cap de setmana per tal 
de recuperar feines endarrerides i /o avançar per la propera setmana.  

- Cal ser molt sistemàtic amb l’ús de l’agenda:  anotar totes les feines i revisar-la 
sovint (CM iCS). 

 
 
ÀREES CURRICULARS DEL NIVELL  
 
SEGON DE PRIMÀRIA 
 
ÀREA DE LLENGUA: 
 

COMUNICACIÓ ORAL 

EXPRESSIÓ ORAL 

Ser capaç d’expressar verbalment algunes idees, desitjos, sentiments i emocions  

Ser capaç  de vegades d’aplicar al seu discurs algunes de les paraules bàsiques 

Memoritzar poesies, dites i endevinalles i començar a recitar-los 

Intentar fer frases començant a utilitzar algun connector 

Intentar respectar el torn en les converses amb el suport del mestre 

Intentar que les intervencions  estiguin relacionades amb el tema que es tracta 

Ser capaç de vocalitzar i pronunciar amb certa fluïdesa 

Mostrar habitualment un to de veu adequat 

Començar a fer servir una entonació expressiva 

Mostrar una gesticulació i postura corporal adequada 

Mostrar una mica de seguretat davant del grup 

ESCOLTAR I COMPRENDRE 

Comprendre ordres relacionades amb tasques d’aula i escolars 

Comprendre allò relacionat amb la vida quotidiana. 

Comprendre diferents textos orals (contes, narracions, text instructiu...)per obtenir-ne 
informació, amb suport audiovisual. 

Comprendre diferents textos orals (contes, narracions, text instructiu...)per obtenir-ne 
informació, sense suport audiovisual. 

Mostrar interès i respecte per les intervencions dels altres. 

COMPRENSIÓ LECTORA 

LECTURA 

Ser capaç d’entonar adequadament en la lectura en veu alta. 

Llegir a una velocitat lectora de mínim 40 paraules per minut a l’inici de curs i 70 al final. 
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Mostrar interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la 
lectura. 

COMPRENSIÓ 

Treballar les proves d’ eficàcia lectora  

Comprendre les frases 

Comprendre globalment un text curt (proves ACL) 

Saber ordenar paraules d’una frase  

Saber ordenar frases d’un text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

Ser capaç de donar algunes idees correctes, per la realització del guió d’un text. 

Ser capaç de complir 1 o 2 dels següents aspectes:  
 -Respectar els marges 
 -Fer una lletra entenedora i  regular amb la mida adequada 
 -Fer que els paràgrafs estiguin separats 
 -Posar un títol centrat i destacat 

Saber escriure una frase ordenada 

Saber escriure els noms propis de persones conegudes amb majúscules 

Ser capaç d’escriure punt a final de frase 

Ser capaç d’utilitzar, amb suport visual, alguns mots d’ús usual: vaig, hi ha, hi havia i ser 
capaç de diferenciar-los 

Escriure s final en els plurals 

Aplicar l’article el i la, en cada cas 

Relacionar so-grafia en la paraula i començar a utilitzar l’ortografia natural 

Utilitzar els dígrafs (rr,ny) 

Ser capaç de revisar alguna cosa, seguint les pautes de revisió orals 

LITERÀRIA 

Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 

Lectura expressiva en veu alta de textos literaris senzills. 

PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Mostrar respecte per les altres llengües. 

Reconèixer paraules senzilles en diferents idiomes. 

 
 

ÀREA D’ANGLÈS: 2n 
 

COMUNICACIÓ ORAL  

Reproduir salutacions i acomiadaments 

Demostrar entendre els contes 

Seguir instruccions simples 

Entendre les interaccions orals treballades (jocs i cançons amb moviments) 

Participar activament de les interaccions orals treballades (jocs i cançons amb moviments) 

Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual treballades a l’aula 

Memoritzar i reproduir paraules tenint en compte l’entonació i la pronunciació i seguint el 
model ofert 

Memoritzar i reproduir petits textos orals tenint en compte l’entonació i el ritme seguint el 
model ofert 

COMPRENSIÓ LECTORA  

Relaciona paraula-dibuix 

Reconèixer paraules i expressions senzilles treballades a l’aula i usar-les oralment 

EXPRESSIÓ ESCRITA  
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Escriure paraules seguint un model 

Escriure paraules a partir de dibuixos coneguts 

LITERÀRIA  

Intentar usar el vocabulari i les cançons que aprèn 

PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  

Mostra interès per aprendre la llengua 

 
 

ÀREA DE MATEMÀTIQUES: 2n 
 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

PROBLEMES 

Utilitzar diferents recursos (dibuixos,...) en  la resolució de problemes. 

Utilitzar els nombres naturals per resoldre problemes. 

Elegir l’operació (+/-) que resol un problema. 

Comprendre el problema i identificar les parts d’un problema i saber trobar la solució. 

Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i 
processos matemàtics duts a terme. 

RAONAMENT I PROVA 

NOMBRES  

Descompondre nombres, del 10 a 1000. 

Associar nombre-quantitat fins a 999 

Llegir, escriure i interpretar  nombres fins al 999 

Ordenar correctament de la sèrie numèrica (0-999) 

Utilitzar els llenguatges verbal, gràfic i simbòlic per representar els nombres.  

Reconèixer els nombres en situacions quotidianes. 

Utilitzar els ordinals (del 1r al 20è) 

Reconèixer i utilitzar els nombres cardinals. 

Reconèixer: unitat, desena, centena. 

CÀLCUL I ESTIMACIÓ 

Comprendre el càlcul i l’estimació. 

Desenvolupar l’agilitat mental per descompondre additivament dels nombres naturals. 

Iniciar les estratègies en càlcul mental. 

OPERACIONS 

Identificar l'addició com a representació de les accions de posar, afegir, agrupar, unir,… 

Identificar la subtracció com a representació de les accions de treure, disminuir, separar... 

Relacionar operació / signes (+ - ). 

Utilitzar la propietat commutativa de la suma. 

Calcular sumes sense portar-ne, presentades de forma vertical i horitzontal. 

Calcular sumes portant-ne, de dues i tres xifres. 

Calcular restes sense portar-ne, presentades de forma vertical i horitzontal. 

Utilitzar la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar regularitats dels 
nombres i operacions. 

Comprendre que + i - són operacions inverses. 

Identificar la multiplicació = + repetida i agrupament 

Iniciar les taules de multiplicar (2,5,10). 

Iniciar la divisió com a  repartiment 

Reconèixer i utilitzar les monedes de cèntim d’euro. 

Identificar i contar monedes i bitllets. 

FRACCIONS 
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Utilitzar les fraccions ½ i ¼ en contextos significatius. 

CONNEXIONS 

RELACIONS I CANVI 

Descriure els canvis entre dues situacions. 

Seleccionar, classificar i ordenar objectes segons diferents criteris. 

Representar una sèrie de forma material, verbal i gràfica. 

Cercar regularitats en els nombres i les formes. 

COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

GRÀFIQUES  

Interpretar i elaborar gràfics senzills, esquemes i taules per recollir, valorar i obtenir 
informació. 

ESPAI I FORMA 

Ser capaç de descriure i utilitzar els conceptes especials en relació a un mateix i a l’entorn 
(dins/fora i a prop/lluny , davant/darrere, dalt/baix, entre, esquerra/dreta...) 

Analitzar les característiques i propietats de les figures. 

Reconèixer objectes de la vida real amb semblances geomètriques (figures de 2 i 3 
dimensions). 

Conèixer i construir: esfera, prisma, cilindre, cub; triangle, rectangle, quadrat, cercle. 

Comparar i classificar figures de 2 i 3 dimensions segons semblances i diferències (cares 
planes, cares corbes, vèrtexs, costats). 

Reconèixer i crear figures amb simetries. 

Visualitzar i descriure un itinerari senzill. 

MESURA 

Reconèixer en contextos significatius de: longitud, capacitat, massa i temps amb mesures 
del cos i unitats no convencionals i les estàndard. (cm-m/gr-Kg) 

Comparar  i ordenar les magnituds. 

Seleccionar la unitat i l’instrument adequats. 

Expressar gràficament allò mesurat. 

Llegir i escriure mesures en contextos reals. 

 
 
 
 

ÀREA DE MEDI NATURAL: 2n 
 

SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 

LES PERSONES I LA SALUT 

Aprendre les característiques de l’humà com a ésser viu. 

Ser capaç d’identificar les principals parts del cos. 

Conèixer les diferències i semblances, el canvi i continuïtat entre persones. 

Entendre la nutrició: com a relació amb el creixement, recanvi i manteniment de la vida. 

Conèixer la percepció de la llum i el so. 

Treballar diferents tipus d’animals. 

Aprendre a valorar una alimentació sana i variada. 

Saber valorar i justificar, la necessitat de la higiene i el descans personal. 

Aprendre a valorar l’ús del temps lliure. 

Expressar de manera raonada, sensacions personals i saber respectar les opinions dels 
altres. 

EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS 

Aprendre a observar, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes 
inerts, per poder identificar les diferències. 
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Saber caracteritzar els éssers vius per la seva capacitat de realitzar les funcions bàsiques: 
nutrició, reproducció i relació. 

Ser capaç d’observar a ull nu, un organisme en el seu medi natural o reproduint el medi a 
l’aula. 

Classificar segons diferents criteris observables, els animals i plantes de l’entorn. 

Aprendre a ser responsable envers els animals domèstics i plantes. 

Conèixer les característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi. 

TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 

Explorar aspectes de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant. 

Saber utilitzar les tecnologies digitals per cercar i seleccionar informació i simular processos 
científics. 

Comunicar de manera oral les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges. 

Utilitzar material i tècniques específiques de laboratori, tenint en compte les normes d’ús i 
seguretat. 

Tenir cura de la neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental. 

MATÈRIA I ENERGIA 

Saber observar i descriure interaccions que produeixin canvis en un sistema. 

Observar, descriure i classificar materials en funció d’algunes propietats tot  relacionant-les 
amb els seus usos. 

Distingir entre objectes d’un sol tipus de material o de diferents. 

Adquirir criteris de separació i selecció de residus. Reducció, reutilització i reciclatge. 

Experimentar la transmissió de la llum en diferents medis. 

Valorar la contaminació lumínica.  

ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT 

Observar el funcionament d’aparells habituals de casa i de l’escola, les parts que els 
componen i reconèixer l’energia que utilitzen. 

Utilitzar peces modulars per a la construcció d’estructures senzilles, com una primera 
aproximació a la robòtica educativa. 

Aprendre a tenir cura de les eines i dels materials. 

Aprendre a muntar i desmuntar joguines i identificar les parts que componen alguns 
objectes. 

Conèixer elements que poden ocasionar riscos. 

 
 

ÀREA DE MEDI SOCIAL  I CULTURAL: 2n 
 

MÓN ACTUAL 

EL MÓN QUE ENS ENVOLTA 

Aprendre a observar elements i fenòmens naturals. 

Saber comunicar les observacions utilitzant formes de representació bàsiques. 

Saber orientar-se mitjançant l’observació d’elements naturals i humanitzats de l’entorn. 

CANVIS I CONTINUÏTAT EN EL TEMPS 

Observar els canvis en les persones al llarg del temps. Etapes de la vida. 

Aprendre a utilitzar fonts orals, documentals i materials per reconstruir la pròpia història. 

Utilitzar les nocions bàsiques del temps (abans/després, passat/present/futur, durada) 

Utilitzar les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes, any) 

Observar els canvis i continuïtats en fets quotidians de la pròpia experiència i en elements 
del patrimoni. 

CIUTADANIA 

PERSONES, CULTURES I SOCIETATS 
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Conèixer l’organització social propera a l’alumnat: família, amics, escola, barri, localitat... 

Aprendre a participar i tenir responsabilitats en les tasques de la vida domèstica, escolar i 
social. Superar els estereotips sexistes. 

Conèixer els elements característics de l’entorn, els serveis i els espais comuns. Saber 
valorar la responsabilitat personal en el seu ús. 

Conèixer les formes d’organització de l’escola i de l’entorn proper. 

Aprendre a valorar la importància de la convivència. 

Saber reconèixer els drets i deures de les persones del grup, així com la importància del 
diàleg en la resolució de conflictes. 

Conèixer les manifestacions culturals de l’entorn. Valorar la seva diversitat i riquesa. 

Conèixer la procedència geogràfica i activitat econòmica dels avantpassats propers. 

Saber quines són les mesures que contribueixen a la seguretat personal i digital. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA: 2n 
 

ACTIVITAT FÍSICA  

Reconèixer les parts del seu cos i el segment lateral on es troben 

Realitzar un control tònic i de respiració al finalitzar l’activitat física 

Utilitzar els segments corporals per tal d’equilibrar-se en diferents situacions motrius 

Desplaçar-se, saltar, girar, botar i llançar utilitzant una correcta coordinació de les parts 
corporals implicades en cada acció 

HÀBITS SALUDABLES I CONSCIÈNCIA CORPORAL 

Rentar-se la cara i les mans i assecar-se després de fer la classe. 

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

Moure’s i gesticular per a expressar estats d’ànim 

Ballar i seguir el ritme de la música 

Diferenciar ràpid i lent 

Representar amb llenguatge verbal i no verbal diverses situacions 

JOC MOTOR I TEMPS LLIURE 

Participar i gaudir dels jocs 

Cooperar i esforçar-se en les activitats físiques proposades 

Mostrar actituds de respecte envers les normes 

Mostrar actituds de respecte envers els companys/es 

 
 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS: 2n 
 

PERSONAL 

Mostrar autonomia i seguretat  

Mostrar interès pels aprenentatges 

Esforçar-se davant les dificultats 

INTERPERSONAL 

Mostrar una actitud d’ajuda i col·laboració 

Demanar ajut quan ho necessita 

Ser sensible als advertiments 

SOCIAL 

Ser capaç d’assolir les normes 

Mostrar respecte envers els companys 

Mostrar respecte envers els mestres 
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ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: 2n 
 
MÚSICA 

PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ  

Saber dibuixar la clau de sol al pentagrama  

Saber reconèixer i dibuixar les notes treballades al pentagrama ( do, mi, sol ) 

Conèixer les figures musicals (rodona ,blanca, negra, corxeres i silenci de negra) 

Conèixer les pulsacions de les figures musicals (rodona ,blanca, negra, corxeres i silenci de 
negra) 

Conèixer instruments de la família de corda  (algunes característiques i  parts)  

Començar a conèixer alguns aspectes de la vida d’algun compositor  

INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ  

Aprendre la lletra i la música de les cançons treballades 

Aprendre a interpretar una cançó de manera col·lectiva i individual 

Ser coneixedor del patrimoni musical del país i d’altres llocs 

Ser capaç d’escoltar amb atenció les audicions musicals i l’explicació de la mestra 

Ser capaç de reconèixer algun instrument musical que interpreta l’audició 

Gaudir escoltant música 

Treballar l’expressió corporal, a partir de jocs musicals, danses i balls, tot seguint el ritme 

Aprendre a expressar-se, interpretar i comunicar-se a través de l’expressió corporal 

Mostrar respecte envers als companys i la mestra 

Ser capaç de seguir la pulsació amb el propi cos i amb instruments de percussió 

Ser responsable en l’ús dels instruments musicals 

 
 

PLÀSTICA 

IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

Gaudir de l’expressió artística  

Ser capaç d’expressar-se mitjançant diverses tècniques 

Saber incorporar elements creatius en les seves produccions 

 

 


