
 

 
 

Els nens i nenes de 1r aquest curs aprendrem moltes coses: 

 

Àmbit Lingüístic 

- Llegir:  

o Correspondència entre els sons i les grafies 

o Discriminació fonètica de sons i síl·labes 

o Llegir frases i petits textos 

o Comprendre frases i petits textos 

- Fer explicacions orals 

- Comprendre missatges orals 

- Respectar torn de paraula 
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- Recitar dites, petits poemes,... 

- Representar petites obres de teatre 

- Les normes de la biblioteca i fer préstec de llibres 

Anglès: 

- Comprensió d’instruccions simples de treball i actuacions d’aula 

- Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social: saludar, acomiadar-se,... 

- Vocabulari en anglès mitjançant cançons, jocs, teatre 

- Participació etwinning  i Erasmus on farem activitats amb els nostres socis europeus utilitzant 

l’anglès (tradicions, festes,.....) 

- Plàstica en anglès 

 

Àmbit Matemàtic  

- Escriure els nombres i comptar fins a 100 

- Descompondre nombres 

- Característiques de les formes geomètriques 

- Diferents instruments i unitats de mesura 

- Fer sumes i restes sense emportar 

- Resoldre problemes senzills 

- Iniciar-nos en l’estadística i fem gràfics 

- Tenir consciència temporal: dies de la setmana, mesos de l’any 

- Tenir consciència espacial 

- Iniciar la robòtica  

 



 

 
 

Àmbit Coneixement del Medi  

- Fem projectes de medi on cerquem informació, treballem en grups cooperatius, fem 

exposicions,.... 

o L’alimentació 

o Els mitjans de transports 

o Els oficis 

- Dins del projecte “L’escola la fem tots i totes” som els encarregats del projecte “Una 

alimentació Sana” i col·laborem en el Pla de Consum de la Fruita. 

 

Educació en Valors 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis 

- Habilitats personals: autonomia 

- Habilitats socials: agraïment i disculpa 

- Respecte de les normes de la classe i de l’escola 

- Ús del diàleg com a estratègia de mediació i gestió positiva del conflicte 

 

Àmbit Artístic 

Música 

- Interpretar de memòria cançons i danses 

- Realitzar breus patrons de moviments i ritmes amb la veu, el cos i el moviment 

- Escoltar peces instrumentals i vocals de diferents autors  

 

Educació Visual i Plàstica 

- Creació d’obres plàstiques amb material i tècniques diverses 

- Observar i valorar diferents obres artístiques 

- Conèixer les característiques dels materials: colors, textura,.... 

 

Educació Física 

Treballem aspectes de les diferents dimensions: 

- Activitat Física 

- Hàbits Saludables 

o La dutxa  

- Expressió Corporal 

- Joc motor i temps de lleure 

 


