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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.

Expressió escrita

Escriure paraules en què la majoria de sons tingui la  correspondència amb la seva grafia

Comprensió lectora

Aplicar algunes estratègies de comprensió senzilles: llegir el títol i anticipar el contingut, mirar les
imatges, fer hipòtesis.
Llegir paraules senzilles i frases curtes.

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Comprendre tota mena de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.

Comprensió lectora

Aplicar algunes estratègies de comprensió senzilles: llegir el títol i anticipar el contingut, mirar les
imatges, fer hipòtesis.
Llegir paraules senzilles ( curtes )

LLENGUA ANGLESA

Comunicació oral

Comprendre diferents missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Reproduir textos orals de manera comprensible a partir d’un model.

Comprensió lectora

Reconèixer de manera escrita el vocabulari treballat a l’aula.
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MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.

Connexions

Reconèixer i utilitzar nombres cardinals en situacions familiars i altres àrees

Comunicació i representació

Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant
els conceptes: davant-darrere, prop-lluny, dalt-baix, dreta-esquerra.

CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Plantejar-se preguntes sobre fets i fenòmens a partir de l’observació.

Ciutadania

Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica aplicats a la classe tot
respectant les normes bàsiques.

Salut i equilibri personal

Prendre consciència de la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de
determinats hàbits associats a la higiene, alimentació variada i equilibrada, l'exercici físic i el
descans.
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.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Interpretació i producció

Sincronitzar els moviments corporals davant d’estímuls auditius o visuals mitjançant estructures
rítmiques senzilles.
Interpretar i reproduir cançons i patrons melòdics utilitzant la veu, el cos i els instruments.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Imaginació i creativitat

Dissenyar, crear i improvisar produccions amb diferents recursos artístics

Percepció, comprensió i valoració

Reconèixer algunes de les característiques de les produccions artístiques presents en l’entorn.

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

Orientar-se a l’espai en relació amb un mateix i als altres  en les diverses activitats físiques.

Hàbits saludables

Seguir les normes d’higiene personal associades a la realització de l’activitat física.

Joc motor i temps lleure

Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques respectant les normes i els companys/es.

CULTURA RELIGIOSA

Cultural

Adquirir la capacitat d’actuar de manera autònoma i crítica.
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