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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

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

Comprensió lectora

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

Expressió escrita

Escriure textos de diferent tipologia, tenint cura de la coherència, presentació, cohesió i
ortografia.
Tenir cura de la grafia i la presentació de les diverses tasques.

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.

Comprensió lectora

Reconèixer la idea o idees principals de textos de diferents tipologies i en diferents suports.
Llegir de manera autònoma i comprensiva respectant el punt, l’interrogant i el signe d’exclamació.

Expressió escrita

Escriure textos de diferent tipologia, tenint cura de la coherència, presentació, cohesió i
ortografia.
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LLENGUA ANGLESA

Comunicació oral

Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.

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.

Literària

Gaudir dels moments de biblioteca d’aula i mostrar gust per la literatura (obres de teatre, històries,

fets reals ,..), compartint els llibres llegits.

Plurilingüe i intercultural

Respectar la diversitat de les llengües.

MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Comprendre situacions-problema de l’entorn proper; i estimant una resposta raonable.

Raonament i prova

Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental i escrit.

Comunicació i representació

Recollir dades, ordenar-les i expressar-les mitjançant les TAC si s’escau.
Interpretar, representar i utilitzar el nombres naturals (fins a sis xifres) en contextos de la vida
quotidiana per poder-los comparar, ordenar i descompondre.

Connexions

Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els
nombres naturals de forma apropiada a cada context.
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CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens.
Comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.

Salut i equilibri personal

Relacionar la nutrició amb l’obtenció d’energia i el creixement.
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.
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.

Ciutadania

Esforçar-se per mantenir una relació respectuosa amb els altres i per a la resolució de les
situacions de conflicte a través del diàleg.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Interpretació i producció

Realitzar composicions sonores a través de la percussió corporal.
Interpretar de memòria diverses cançons.
Mostrar respecte a l'hora de participar en projectes artístics col·lectius.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Imaginació i creativitat

Mostrar creativitat mitjançant el llenguatge visual i plàstic.

Interpretació i producció

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

Activitat física

Desplaçar-se, girar, llançar, rebre i controlar objectes de forma diversa mitjançant un moviment
corporal coordinat.
Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions
corporals i de moviment.

Expressió i comunicació corporal

Participar de forma activa i amb esforç en la coreografia de la nadala, mostrant una actitud
d’acceptació vers els companys

Joc motor i temps lleure

Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes.

CULTURA RELIGIOSA

Cultural

Utilitzar el diàleg com a eina d’entesa i participació entre persones que són de diferents cultures.
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