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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

Comprendre tota mena de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.
Exposar temes de manera comprensible a partir d’un model.

Expressió escrita

Escriure paraules o frases senzilles ben estructurades i coherents d’un mateix tema.

Comprensió lectora

Llegir frases senceres de manera continuada.
Comprendre el que llegeix, presentat en diferents suports.

Literària

Mostrar interès pels llibres de la biblioteca d’aula i/o exploradors de llibres tant pel text com per les
il·lustracions.

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Comprendre tota mena de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Expressar-se de forma adequada en les diferents situacions comunicatives.

Expressió escrita

Escriure paraules o frases d’un mateix tema.

Literària

Mostrar interès pels llibres de la biblioteca d’aula tant pel text com per les il·lustracions.

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

Literària

Mostrar interès pels llibres del Projecte Storytelling tant pel text com per les il·lustracions.

MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes.
Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats convencionals o no (dies de la setmana,
pams, peus, passes, ...)

Raonament i prova

Mostrar agilitat en el càlcul mental i usar l’algorisme de suma.
Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions properes (en particular d’una
seqüència i continuar-la); i classificar i ordenar objectes d’acord amb diferents criteris.

Comunicació i representació

Interpretar, representar i utilitzar el nombres naturals en contextos de la vida quotidiana, per
poder-los comparar, ordenar i descompondre.

CONEIXEMENT DEL MEDI

Salut i equilibri persona

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

Ciutadania

Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica aplicats a la classe tot
respectant les normes bàsiques.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Percepció, comprensió i valoració

Reconèixer algunes de les característiques de la música i el seu llenguatge

Interpretació i producció

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

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Percepció, comprensió i valoració

Reconèixer algunes de les característiques de les produccions artístiques presents en l’entorn.
Expressar de forma senzilla i compartir el que suggereix una experiència artística mostrant respecte
i responsabilitat.

Interpretació i producció

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

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

Equilibrar el cos utilitzant diferents objectes i superfícies.
Desplaçar-se, girar, llançar, rebre i controlar objectes de forma diversa.

Hàbits saludables

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

Expressió i comunicació corporal

Sincronitzar els moviments corporals davant d’estímuls auditius o visuals mitjançant estructures
rítmiques senzilles.
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Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment.

Joc motor i temps lleure

Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques respectant les normes i els companys/es.
Col·laborar en els jocs col·lectius mostrant respecte i responsabilitat.

CULTURA RELIGIOSA

Cultural

Valorar la terra on vivim i identificar maneres d’estimar-la i respectar-la.
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