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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

Distingir la idea o idees principals de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.
Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió.

Comprensió lectora

Llegir de manera autònoma i comprensiva respectant els signes de puntuació (el punt i l’interrogant)
Aplicar estratègies de comprensió abans, durant i després de la lectura: anticipació, deduccions,...

Expressió escrita

Planificar el text per escrit a partir d’un guió, exposant les idees  que volen comunicar,  l’ordre i el
destinatari.
Escriure textos de diferent tipologia, tenint cura de la presentació, grafia, ortografia treballada i
construcció correcta de les frases.
Revisar el text, identificar errades i millorar-ne la presentació, l’ortografia.

Literària

Gaudir dels moments de biblioteca d’aula i mostrar gust per la literatura,  compartint els llibres
llegits.
Emprar en textos breus recursos literaris simples: les onomatopeies.

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Distingir la idea o idees principals de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.

Comprensió lectora

Llegir de manera autònoma i comprensiva respectant els signes de puntuació (el punt i
l’interrogant).
Aplicar estratègies de comprensió abans, durant i després de la lectura: planificació, anticipació,
idea principal, inferències, deduccions...

Expressió escrita

Planificar el text per escrit a partir d’un guió, exposant les idees  que volen comunicar,  l’ordre i el
destinatari.
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Escriure textos de diferent tipologia, tenint cura de la presentació, grafia, ortografia treballada i
construcció correcta de les frases.
Revisar el text, identificar errades i millorar-ne la presentació, l’ortografia.

Literària

Gaudir dels moments de biblioteca d’aula i mostrar gust per la literatura,  compartint els llibres
llegits.

LLENGUA ANGLESA

Comunicació oral

Captar el missatge global i específic de les diferents situacions orals a l’aula.
Reproduir textos orals de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió.

Comprensió lectora

Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts i d’interès.
Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts.

Expressió escrita

Escriure frases i textos curts a partir d’un model.

MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Comprendre situacions-problema de l’entorn proper; i estimant una resposta raonable.
Utilitzar de manera adequada les estratègies necessàries per a resoldre situacions-problema.

Raonament i prova

Justificar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.

Comunicació i representació

Comunicar oralment, per escrit, o de forma gràfica, de manera coherent, utilitzant llenguatge
matemàtic bàsic, coneixements i processos matemàtics realitzats.
Interpretar, correctament diferents representacions matemàtiques (gràfics, imatges, equivalències i
operacions).

Connexions
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Ser capaç de trobar les relacions entre diferents conceptes matemàtics.
Saber identificar els conceptes matemàtics en l’entorn proper.

CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Recollir dades per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta amb els mitjans i fonts
adequats.
Comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.
Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens.

Salut i equilibri personal

Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres òrgans i
comprendre el funcionament del cos humà des d’un sentit global.
Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació, l’exercici
físic i el descans, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Interpretació i producció

Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i
comunicar-se.
Interpretar música vocal.

Percepció, comprensió i valoració

Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora.
Valorar i apreciar les produccions artístiques musicals.

Imaginació i creativitat

Improvisar i crear amb el llenguatge corporal.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Percepció, comprensió i valoració

Identificar i verbalitzar amb la terminologia adequada les característiques de les diferents
produccions artístiques.

Interpretació i producció

Elaborar produccions aplicant els coneixements adquirits fent ús de materials i tècniques diverses.

Imaginació i creativitat

Expressar pensaments, emocions i experiències mitjançant el llenguatge visual i plàstic

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

Desplaçar-se, girar, llançar, rebre i controlar objectes de forma coordinada.

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.

Expressió i comunicació corporal

Representar personatges utilitzant els recursos expressius del cos.

CULTURA RELIGIOSA

Cultural

Relacionar les festes de les diferents tradicions religioses.
Identificar elements i símbols que utilitzen algunes tradicions religioses amb el seu significat.
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