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ÀMBIT DE LLENGÜES

Treballem la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, oralment i per
escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic...) atenent la diversitat de llengües, per
interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.

Expressió escrita 2n



Iniciació d’estratègies per a la producció de textos
escrits: planificar, escriure i revisar.



Escriure textos de diferents tipologies: la carta, correu
electrònic, recepta, poema, narració...



Normes bàsiques per a la bona presentació dels
textos escrits.



Aplicació

dels

coneixements

bàsics

sobre

el

funcionament de la llengua (lèxics, morfosintàctics i
ortogràfics) en la producció de textos escrits:

ORTOGRAFIA


Punt i a part, punt i
seguit i punt i final.





LÈXIC

GRAMÀTICA

 Vocabulari treballat en



temes tractats.

Reconeixement del
nom, verb, adjectiu,

La síl·laba tònica i les

 Onomatopeies.

determinant i

àtones.

 Iniciació a la polisèmia.

complement.

Inici a l'ortografia

 Sinònims i antònims.

arbitrària.

 Famílies de paraules.

que, perquè, llavors i

L’ exclamació i la

 Sentit figurat.

aleshores)

interrogació.

 Inici al diccionari.



Connectors (i, també,

 Paraules derivades i
compostes.
TIPOLOGIES DE TEXTOS


Entrevista



Descripció persones



Expressió de vivències



Recepta de cuina



Diàleg



Conte



Poema



Carta



Correu electrònic

(Nº) asunto: Fecha ORAL
de publicación
COMUNICACIÓ
•
•
•

Expressió oral de les vivències personals, textos memoritzats ( poemes, embarbussaments, dites)
i lectura i anàlisi d’imatges.
Comprensió oral de textos de diferents tipologies i en diferents registres.
Expressió oral amb coherència i concordança entre els elements d’una frase fent ús de
connectors i un lèxic adequat al tema.

COMPRENSIÓ LECTORA



Comprensió de textos breus de diferents tipologies amb preguntes directes i inferides.
Lectura amb fluïdesa i entonació adequada de diferents tipologies de text.

EDUCACIÓ LITERÀRIA





Participació i atenció adequada durant l’estona d’apadrinament lector.
Lectura d’obres clàssiques adaptades.
Ús de la biblioteca escolar.
Apropament a l’obra de les Faules d’Isop ( català) i als contes dels Hermanos Grimm ( castellà).

EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL





Coneixement de la diversitat de llengües que es parlen a l’escola.
Prendre consciència que al món hi ha llengües molt diverses i que algunes s’escriuen amb
grafismes diferents.
Percepció de la realitat multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn dels alumnes.
Ús d’elements verbals i no verbals per comunicar-se en situacions multilingües.
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ÀMBIT DE MATEMÀTIQUES

(Nº) asunto: Fecha de publicación

Ens permet desenvolupar la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos.
Inclou el raonament matemàtic, la resolució́ de problemes i la utilització́ de conceptes, procediments, dades i eines
matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món
actual i emetre judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans constructius, compromesos i
reflexius.

Numeració i càlcul:
 Reconeixement i utilització de la composició i descomposició dels nombres fins al 999.
 Reconeixement del valor de les xifres segons la seva posició (unitats, desenes i
centenes)
 Ús i comprensió de la suma portant i la resta sense portar, fins al 999 en horitzontal i
vertical .
 Aplicació de la suma sense portar i portant i de la resta sense portar en diferents
contexts.
 Coneixement i utilització de les monedes d’euro i bitllets.
 Iniciació al concepte de multiplicació i automatització de les taules de l’1, 2, 5 i 10.
 Resolució de problemes senzills, de forma mental, amb o sense material manipulable.

Espai i forma:
 Representació, comparació i anàlisi entre cilindres i
prismes, circumferència, cercle i esfera.
 Representació d’una figura a través de l’eix de
simetria.
 Consolidació del vocabulari bàsic d’orientació i situació
en l’espai (amunt, avall, davant, darrere, al costat).
 Orientació en l’espai a través de laberints i plànols.
 Elaboració

d’itineraris

senzills,

a

partir

d’ordres

donades.
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(Nº) asunto: Fecha de publicación

Mesura:
 Consolidació de l’ús de les mesures no convencionals (mesures
corporals)
 Utilització del regle i la cinta mètrica (cm i m) i de la balança de
plat.
 Coneixement, identificació i utilització de les diferents magnituds:
longitud (cm i m), massa (kg) i capacitat (litre).
 Consolidació del coneixement dels dies de la setmana i dels
mesos de l’any, dins del calendari i la seva situació en el temps.
 Interpretació del rellotge analògic (hores en punt i dos quarts).

Relacions i canvi:
 Consolidació de la interpretació dels símbols >, <, =, + i
 Selecció, classificació i ordenació d’objectes
i números
segons diferents criteris.
 Cerca de regularitats en els nombres i les formes.

Estadística i atzar:
 Planificació de recollides de dades amb mostres més petites de 30.
 Organització i representació de dades obtingudes a partir d’experiències de comptatge i
d’ordenació, mitjançant objectes concrets, dibuixos i gràfics.
 Lectura de la freqüència absoluta a partir de la temperatura.
 Reconeixement de l’atzar mitjançant la realització d’experiments i jocs de taula.
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(Nº) asunto: Fecha de publicación

CONEIXEMENT DEL MEDI
És la mobilització́ de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les
societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum
racional i responsable i protegir la salut. Inclou també́ el desenvolupament i l’aplicació́ del pensament
cientificotècnic per interpretar la informació́ , predir i prendre decisions.

Cos humà
 Coneixement de les parts del cos i les
articulacions. Esquelet: columna vertebral,
crani, húmer, cúbit, radi, tíbia, peroné,
fèmur i costelles.
 Localització de músculs: cervicals, trapezis,
deltoides, bíceps, tríceps, pectorals,
abdominals, lumbars, glutis, quàdriceps,
isqui tibials i bessons.
 Consolidació dels principals òrgans
(treballats a 1r).
 Identificació dels diferents sentits.
 Representació del procés de la digestió.
 Anàlisi de les etapes de la vida (nadó, nen,
adolescent, jove, ...)

Animals invertebrats
 Identificació de les característiques pròpies
de cada grup dels invertebrats.
 Elaboració d’una presentació amb el
programa PowerPoint.

La fira de la xocolata Projecte interdisciplinari
 Classificació dels diferents tipus
d’aliments i agrupació en la Piràmide dels
aliments.
 Coneixement dels tres sectors
econòmics.
 Elaboració de diferents productes fets
amb xocolata.
 Creació d’un anunci publicitari.
 Treball matemàtic amb euros, taules amb
horaris, calendari, formes geomètriques,
...
Mitjans de transport
 Classificació dels mitjans de transport:
terrestre, aquàtic i aeri.
 Sensibilització sobre la mobilitat
sostenible.
 Realització d’itineraris i horaris.
 Relació de diferents oficis amb els
transports corresponents.
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(Nº) asunto: Fecha de publicación
La nostra ciutat – interdisciplinari i intracicle (Bianual)
•
•
•
•
•
•

Elements de la ciutat
Ciutadania
Llocs emblemàtics de Sant Feliu
Localització en un mapa
Documentació d’espais
Valoració de la nostra ciutat

La nostra escola – interdisciplinari i intracicle (Bianual)





La història i projectes de la nostra escola.
Les persones que formen part d’ella, els càrrecs i les tasques.
Espais de l’escola.
Propostes de millora per a l’escola: organització social, cartes, correus, fer un
pressupost, una maqueta, plànol ...

6

