
 

 
 

Els nens i nenes de 2n aquest curs aprendrem moltes coses: 

 

Àmbit Lingüístic 

- Llegir: 

o Comprendre textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa 

o Utilitzar diverses estratègies de comprensió lectora abans, durant i després de la 

lectura 

o Millorar la velocitat lectora i la fluïdesa 

- Fer explicacions i exposicions orals amb diferents suports 

- Comprendre textos orals i utilitzar estratègies: comprensió vocabulari,... 

- Respectar torn de paraula, les opinions dels altres, el to de veu,... 

- Escriure textos de tipologia diversa: contes, receptes, instruccions, correu electrònic,.... 

- Fer una bona presentació dels textos escrits 

- Normes ortogràfiques més senzilles i d’ús freqüent: Majúscules, Hi ha, havia, vaig,.... 

- Semblances i diferències entre els sons castellans i catalans i les seves grafies: c/z, j/g, ix, 

ç, ch, ñ,... 

- Discriminació fonètica es sons, síl·labes i accents en les paraules (tònica) 

- Mecanismes de derivació i composició 

- Ordre adequat i concordança (gènere i nombre) dels mots en una frase 

- Categories gramaticals bàsiques: nom, verb, article,.. 

- Sinònims i antònims: coneixement i ús 

- Signes de puntuació bàsics: punt final, coma, interrogant i exclamació 

- Ús de la biblioteca, cerca d’informació, préstec de llibres 

 

Anglès: 

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

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

- Comprensió de missatges habituals a l’aula: la data, el temps, localització d’objectes 

- Lectura i escriptura de vocabulari treballat a l’aula: colors, menjars, animals,.... 

- Representació teatral 

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

utilitzant l’anglès (tradicions, festes,.....) 

 

 

 



 

 
 

Àmbit Matemàtic  

- Escriure els nombres i comptar fins a 1000 

- Descompondre nombre 

- Situació dels nombres sobre la recta numèrica 

- Arrodoniment de quantitats 

- Resolucions de problemes 

- Fer sumes i restes 

- Automatització de la taula del 2, del 5 i del 10  

- El doble i la meitat d’un nombre 

- Fer seriacions segons diferents criteris 

- Comparació i classificació de figures de dues i tres dimensions: cub, cilindre, prisma, ... 

- Orientació espacial: direccions, vocabulari (a prop, lluny, a sobre,...) 

- Comprendre el calendari: dies, setmanes, mesos, anys 

- Reconeixement de les magnituds de longitud, capacitat, massa i temps; i dels instruments 

per mesurar-los 

- Recollir dades i fer representacions gràfiques estadístiques 

- Robòtica 

 

Àmbit Coneixement del Medi 

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

o Animals vertebrats 

o Poble (serveis) 

o El nostre cos (salut i higiene) 

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

plantes” 

 

Educació en Valors 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis 

- Habilitats personals: autonomia 

- Actituds de responsabilitat 

- Autogestió de les emocions 

- Habilitats socials: agraïment, disculpa, elogi 

- Valoració de l’amistat: estimació i confiança 

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

- Escoltar peces instrumentals i vocals de diferents autors i estils 

 

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,.... 

- Satisfacció per l’experiència artística 

 

Educació Física 

Treballem aspectes de les diferents dimensions: 

- Activitat Física 

- Hàbits Saludables 

o La dutxa  

- Expressió Corporal 

- Joc motor i temps de lleure 

 

 


