EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Desplegament del currículum

SEGON NIVELL DE CONCRECIÓ PER A L’ESCOLA 3-12
EXEMPLE DE SEGON NIVELL DE CONCRECIÓDE LES ÀREES DE CICLE
INICIAL
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Selecció de les seqüències dels continguts de procediments genèrics per al
cicle inicial

ORIENTACIÓ
A - Experimentació corporal en l'espai
A.2. Exploració i percepció de l'espai de forma global: posició, ordre, distància i
desplaçament.
A.3. Orientació del propi cos en l'espai de l'entorn proper en una o més direccions.

B - Situació espacial
B.3. Situació d'un objecte en referència a altres objectes en una o més posicions.
B.4. Situació dels objectes de l'entorn proper en referència als canvis de posició del
propi cos.
B.5. Situació i orientació en espais gràfics de diferents mides i en diferents
posicions.
B.6. Situació dels objectes de l'entorn proper en referència a la posició del cos d'un
altre en una o més posicions.
B.7. Situació d'objectes en relació a la posició d'un objecte de referència en una o
més posicions.
B.8. Utilització de les nocions espacials per descriure la situació de les persones o
objectes en l'espai.
B.9. Reconeixement d'objectes, persones, animals o paisatges des de diferents
punts de vista.

C - Direcció en els desplaçaments
C.4. Relació entre les direccions emprades en els desplaçaments propis i dels
altres.
C.5. Percepció i adequació dels moviments del cos a diferents ritmes en relació amb
un referent.
C.6. Identificació de la direccionalitat en espais gràfics.
C.7. Execució dirigida de desplaçaments en l'espai aplicant una direcció i un sentit.
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C.8. Execució dirigida de desplaçaments en l'espai aplicant més d'una direcció i més
d'un sentit.
C.9. Execució de desplaçaments en l'espai gràfic aplicant una direcció i un sentit.
C.10.Execució de desplaçaments en l'espai gràfic aplicant més d'una direcció i més
d'un sentit.

D - Continuïtat
D.2. Reconeixement de la repetició de fets quotidians.
D.3. Percepció de la repetició de fets setmanals.
D.4. Reconeixement de la repetició de fets setmanals.

E - Canvi
E.2. Identificació de canvis que es produeixen entre el dia i la nit.
E.3. Identificació de canvis que es produeixen al llarg d'una setmana.
E.4. Identificació de canvis que es produeixen al llarg d'un any.

F - Durada i ritme
F.3. Percepció de la durada temporal d'accions, fets i processos.

OBSERVACIÓ
A - Percepció
A.7. Identificació de trets diferencials de persones, objectes, animals, imatges i
sons.
A.8. Identificació de manifestacions afectives en un mateix i/o en els altres.
A.9. Percepció del moviment dels elements representats en imatges fixes.
A.10.Evocació d'aspectes de la realitat mitjançant l'observació indirecta.
A.11.Discriminació d'un o més d'un tret diferencial perceptible dels elements
observats.
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A.12.Discriminació de manifestacions afectives en un mateix i/o en el altres.

B - Del tot a les parts
B.2. Descripció del tot per identificar-ne les parts seguint unes pautes.
B.3. Observació amb estris o instruments d'alguns elements de l'entorn.

C - De les parts al tot
C.1. Descripció espontània de les parts per arribar a la identificació i reconeixement
del tot.
C.2. Descripció de les parts per arribar a la identificació i reconeixement del tot
seguint unes pautes.

D - Canvis i transformacions
D.0. Percepció de processos, canvis i transformacions en persones, animals,
materials o objectes.
D.1. Descripció de processos, canvis i transformacions en elements o grups
d'elements seguint unes pautes.

E - Recollida de dades
E.1. Dibuix descriptiu dels elements o grup d'elements observats amb pautes
donades.

COMPARACIÓ
A - Semblances i diferències
A.2. Distinció de persones, d'objectes i d'altres elements amb més d'una
característica comuna o diferent.
A.3. Distinció de formes i volums amb un atribut comú o diferent.
A.4. Distinció de formes i volums amb més d'un atribut comú o diferent.
A.5. Diferenciació auditiva entre silencis, sons i sorolls.
A.6. Distinció de moviments semblants i diferents.
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A.7. Comparació de qualitats perceptibles: tàctils, gustatives, olfactives, visuals i
auditives.
A.8. Comparació d'agrupacions per criteris de quantitat: més que, menys que, tant
com.
A.9. Identificació de símbols que representen comparacions: més que, menys que,
igual que.
A.10.Ús de símbols que representen comparacions.
A.11.Comparació entre els objectes i el seu nom diferenciant-ne el significat del
significant.
A.12.Comparació de ritmes: corporals i verbals.
A.13.Comparació entre les parts o els elements d'una situació viscuda.

B - Contrast
B.2. Diferenciació
de
la
situacions perceptibles.

velocitat

en

fenòmens

perceptibles

o

B.3. Diferenciació
de
la
situacions perceptibles.

distància

en

fenòmens

perceptibles

o

B.4. Diferenciació de la durada en fenòmens perceptibles o situacions perceptibles.
C - Mesura
C.1. Comparacions de mides i mesures en objectes manipulables.
C.2. Comparació de longituds, superfícies, capacitats, masses i temps a partir
d'unitats arbitràries.
C.3. Us d'instruments i tècniques de mesura arbitràries.
C.4. Comparació directa de mesures d'una mateixa magnitud a partir d'unitats
convencionals.

ORDENACIÓ
A - Seriació
A.6. Creació d'una sèrie seguint criteris propis.
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B - Gradació
B.1. Ordenació creixent, d'elements manipulables a partir d'una o més d'una
variables qualitatives donades prèviament.
B.2. Ordenació decreixent, d'elements manipulables a partir d'una o més d'una
variables qualitatives donades prèviament.
B.3. Situació d'un element, manipulable, en una ordenació.
B.4. Ordenació creixent, d'elements no manipulables a partir d'una o més d'una
variables qualitatives donades prèviament.
B.5. Ordenació decreixent, d'elements no manipulables a partir d'una o més d'una
variables qualitatives donades prèviament.
B.6. Situació d'un element no manipulable en una ordenació.
B.7. Ordenació d'un conjunt d'elements segons criteris propis.

C - Relacions d'ordre
C.1. Ordenació creixent, d'elements manipulables a partir d'una o més d'una
variables quantitatives donades prèviament.
C.2. Ordenació decreixent, d'elements manipulables a partir d'una o més d'una
variables quantitatives donades prèviament.
C.3. Situació d'una quantitat mesurable, en una ordenació.

D - Relacions espacio-temporals
D.1. Ús de les nocions d'ordre en les activitats quotidianes.
D.2. Situació d'un element en una sèrie temporal.
D.3. Ordenació espacio-temporal de les activitats quotidianes.
D.4. Ordenació espacio-temporal dels elements de l'entorn proper.

CLASSIFICACIÓ
A - Agrupament d'elements manipulables
A.3. Agrupament d'elements manipulables a partir de més d'una qualitat.
98

Segon nivell escola 3-12

Cicle inicial

A.4. Agrupament d'elements manipulables a partir d'un criteri no directament
perceptible.
A.5. Agrupament d'elements manipulables a partir de més d'un criteri no directament
perceptible.
A.6. Agrupament d'elements manipulables segons criteris propis.
A.7. Agrupament d'elements no manipulables tenint en compte un criteri.

B - Reconeixement de criteris
B.2. Identificació d'elements que no pertanyen a un grup determinat.
B.3. Deducció del criteri que agrupa uns elements.
B.4. Inclusió de nous elements atesa una classificació.
B.5. Deducció del criteri emprat en una classificació de dos grups.

EXPRESSIÓ
A - Expressió oral
A.3. Us del vocabulari propi de l'entorn.
A.4. Utilització de codis no verba ls.
A.5. Formulació de preguntes relacionades amb el tema de la conversa.
A.6. Participació en converses multidireccionals sense sortir del tema.
A.7. Expressió d'acords i desacords.
A.8. Ús de la descripció i de la narració per expressar situacions viscudes, fets o
fenòmens.
B - Expressió gràfica
B.2. Reproducció imitativa de formes gràfiques respectant la situació i la
direccionalitat.
B.3. Utilització de signes arbitraris.
B.4. Utilització de signes i símbols convencionals.
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B.5. Combinació de si gnes i símbols per l'elaboració de cadenes gràfiques.
B.6. Combinació d'elements en la formació d'estructures.
B.7. Ús de la descripció i de la narració per expressar situacions viscudes, fets o
fenòmens.

C - Expressió gestual
C.3. Expressió d'estats d'ànim.
C.4. Ús del gest i de la mirada com a mitjans d'expressió.
C.5. Ús del moviment per representar la realitat.
C.6. Expressió de sensacions: amb la cara, amb tot el cos.

MEMORITZACIÓ
A - Retenció
A.3. Retenció de les sensacions perceptives que informen de l'estat del to muscular
de la postura i l'equilibri del cos i del moviment.
A.4. Retenció dels trets distintius d'objectes, persones i situacions.
A.5. Retenció d'objectes, persones i situacions de forma global.
A.6. Retenció de paraules, frases, textos, sons i ritmes.
A.7. Retenció de fets i vivències propis, narrats o imaginats.
A.8. Retenció de representacions de la realitat: imatges, signes i símbols.
A.9. Memorització de sèries i ordenacions convencionals i arbitràries.
C - Recuperació de la informació
C.1. Recuperació de la informació retinguda i memoritzada per evocacions,
associacions d'idees i relacions.

INTERPRETACIÓ
A - Anàlisi
A.1. Identificació dels elements bàsics d'una informació.
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A.2. Identificació de les característiques pròpies de cada element d'una informació.

B - Significació
B.1. Identificació de la intencionalitat d'un missatge.
B.2. Reconeixement del missatge global.
B.3. Relació d'elements nous amb els coneguts anteriorment per la forma i pel
contingut.
B.4. Utilització dels elements contextuals per a la interpretació del missatge i de la
informació.

INFERÈNCIA
A - Anticipació, estimació i predicció
A.3. Continuació de sèries i seqüències lògiques complexes.
A.4. Continuació i finalització de processos orals i/o gràfics esbossats o incomplets
seguint unes pautes donades.
A.5. Continuació i finalització de processos orals i/o gràfics esbossats o incomplets
lliurament.
A.6. Predicció de les conseqüències d'una acció realitzada per un mateix o per
altres.
A.7. Suposició de solucions alternatives a qüestions, problemes i situacions.

B - Experimentació i deducció
B.1. Aplicació del tempteig en situacions problemàtiques manipulant objectes i
conjunts d'elements senzills.
B.2. Aplicació del tempteig en la resolució de fets, problemes i situacions lògiques,
qualitatives i quantitatives.
B.3. Experimentació amb objectes, materials i instruments seguint processos de
forma dirigida.
B.4. Experimentació amb objectes, materials i instruments seguint proce ssos de
forma lliure.
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C - Verificació i correcció
C.1. Comprovació de resultats de les estimacions, anticipacions i prediccions fetes
C.2. Correcció contrastada dels resultats de les estimacions, anticipacions i
prediccions fetes.

GENERALITZACIÓ
A - Relacions
A.1. Relacions de les noves vivències amb la representació mental de la realitat.

B - Aplicació
B.1. Utilització de nou lèxic, conceptes, habilitats i estratègies en contextos
significatius i situacions diferents.

HÀBITS
A - Habituds d´ordre i higiene personal, de l'espai i del material
A.2. Aplicació guiada dels hàbits d'ordre i neteja dels objectes personals.
A.3. Aplicació guiada dels hàbits d'ordre i neteja del material comú de l'aula.
A.4. Aplicació guiada dels hàbits d'ordre i neteja del materials i dels espais de
l'escola.
A.4bis. Aplicació guiada de les normes de seguretat a l'escola i a la via pública.
A.5. Reconeixement de les normes d'ordre i neteja de l'entorn quotidià.
A.6. Reconeixement de les normes d'ordre i neteja de l'entorn proper.
A.7. Aplicació autònoma dels hàbits d'ordre i neteja de la pròpia persona.
A.8. Aplicació autònoma dels hàbits d'ordre i neteja dels objectes personals.
A.9. Aplicació autònoma dels hàbits d'ordre i neteja del material comú de l'aula.
A.10.Aplicació autònoma dels hàbits d'ordre i neteja del material i dels espais de la
classe.
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B - Habituds de treball
B.1. Aplicació guiada de les pautes d'ordre en els treballs.
B.2. Aplicació guiada de les pautes d'elaboració i presentació dels treba lls.
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Distribució de les seqüències dels continguts de procediments genèrics seleccionades per al cicle.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Segon nivell escola 3-12

Cicle inicial

Segon nivell escola 3-12

Cicle inicial

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.9- Distinció de l'accentuació prosòdica
1.9.1- Diferenciació de la síl·laba com a unitat fonètica.
1.9.2- Distinció del nombre de síl·labes de les paraules.
1.9.3- Aplicació de l'entonació pròpia de la llengua.

2.8- Aplicació de l'accentuació gràfica
2.8.1- Reconeixement de paraules accentuades gràficament.
2.8.2- Aplicació de l'accent gràfic en paraules conegudes i usuals.

2.9- Pràctica de normes ortogràfiques
2.9.1- Relació entre les grafies i els sons que són de correspondència unívoca:
vocals tòniques, consonants.
2.9.2- Relació entre grafies i sons, la correspondència entre els quals no és unívoca
però que presenten unes normes fixes:
. consonants i dígrafs: s (sonora), c-q (so /K/), rr, r, j, g, gu, ix, x.
2.9.3- Ús de normes ortogràfiques fixes, que no presentin excepcions:
. majúscules en els noms propis, a l'inici de text, després de punt.
. grups consonàntics: br, bl, mb, nv, mp.
2.9.4- Relació d'algunes normes ortogràfiques fixes amb aspectes morfològics:
. finals verbals: o, ava.
. plurals en -es, -os.
. articles: el, la, un, una.
. derivacions.
2.9.5- Ús d'eines i instruments per a facilitar l'escriptura correcta de les paraules.
2.9.6- Inici a la pràctica de la rescriptura de textos propis per a l'autocorrecció de
l'ortografia.

2.12-Substitució, ampliació i reducció de paraules i grups de
(connectors, complementació, pronoms)
2.12.1-Ús dels pronoms febles reflexius i partitius.
2.12.2-ús de la concordança article/nom, nom/adjectiu.
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2.12.3-Identificació de paraules d'una mateixa família.
2.12.4-Ús de connectors entre mots.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1.1- Elements no lingüístics
1.1.1.1- Els elements no lingüístics com a signes expressius de sentiments i estats
d'ànim.*

1.1.3- Factors de les diferents situacions comunicatives
1.1.3.1- L'emissor: qui parla.*
1.1.3.2- El receptor: qui escolta.*
1.1.3.3- El missatge: el motiu de la comunicació.*

1.1.4- Diferències entre el text oral i el text escrit
1.1.4.1- Elements bàsics del canal oral: veu, audició.*
1.1.4.2- Elements bàsics del canal escrit: grafia, interpretació.*

1.1.5- Diversitat de textos orals: textos literaris
1.1.5.1- El text literari de transmissió oral: el conte, la cançó.*

1.2.1- Elements de la llengua escrita
1.2.1.1- La paraula com a conjunt de lletres amb significat.*
1.2.1.2- La frase com a conjunt de paraules amb sentit.*

1.2.3- El text escrit com a mitjà de comunicació i font

d'informació

1.2.3.1- El text escrit com a mitjà d'informació.

1.2.5- Diversitat de textos escrits: textos literaris, textos
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1.2.5.1- Textos literaris: el conte, la cançó, el rodolí i l'endevinalla.*
1.3.1- Còmic, publicitat, mitjans àudio-visuals, multimèdia
1.3.1.1- La relació entre el text i la imatge en els llibres il·lustrats.*

2.1.1- Vocal/consonant
2.1.1.1- Grafies dels sons vocàlics segons la variant dialectal pròpia.
2.1.1.2- Grafies dels sons consonàntics

2.1.2- Síl·laba
2.1.2.1- La síl·laba com a unitat fonètica de les paraules.*

2.1.3- Accentuació
2.1.3.1- La síl·laba tònica.*

2.1.4- Normes ortogràfiques bàsiques
2.1.4.1- Les lletres majúscules.
2.1.4.2- Els plurals regulars.

2.2.1- Relació entre mots per la seva forma i el seu significat
2.2.1.1- Les famílies de paraules.*
2.2.1.2- Els mots compostos més usuals.

2.3.1- Paraules
2.3.1.1- La paraula dins la frase: el nom i el verb.*

2.3.2- Concordança
2.3.2.1- El gènere i el nombre de noms i articles.*

2.3.3- Tipus de frases
118

Segon nivell escola 3-12

Cicle inicial

2.3.3.1- Frases simples afirmatives, negatives i interrogatives.*

2.3.4- Puntuació
2.3.4.1- Els signes de puntuació: el punt i a part.

CONTINGUTS ACTITUDS, VALORS I NORMES
1. Audició atenta i crítica.
1.1- Interès en les explicacions i intervencions orals dels altres.
1.2.- Esforç en l'audició atenta de textos orals de tipologia diversa.
1.3 - Audició atenta en situacions comunicatives contextualitzades.

2. Respecte al torn de paraules, a les intervencions i idees de
persones.

les altres

2.1- Interès per comprendre el que diuen els altres.
2.2- Actitud d'espera del torn de paraula.

3. Interès per participar i fer-se entendre.
3.1- Participació activa en contextos significatius d'expressió oral.
3.2- Interès per fer aportacions noves en situacions comunicatives de caire
col·lectiu.
3.3- Actitud progressiva de precisió en l'expressió pròpia.

4. Gust per la declamació.
4.1- Interès per memoritzar textos retòrics breus.
4.2- Esforç per
dramatitzades.

mantenir

l'entonació

adequada

en

les

representacions

5. Interès pel text escrit.
5.1- Interès per la descodificació i interpretació de textos breus de tipologia diversa.
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6. Gust per la lectura.
6.1- Sensibilització vers el plaer que proporciona la lectura de textos sobre
vivències quotidianes reals o imaginaries.

7. Interès per la pronuncia correcta, dins la variant dialectalpròpia.
7.1- Actitud positiva en la millora de la dicció.
7.2- Esforç per assolir una pronuncia correcta.
7.3- Constància en la millora de la pronunciació.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Comprendre la idea global de textos orals de tipologia diversa: diàlegs,
exposicions, textos de tradició popular: acudits, rondalles, contes, poemes, dites.
2- Escoltar amb atenció als altres i respectar el torn de paraules en les converses
multidireccionals.
3- Reconèixer la intencionalitat d'un missatge oral: exposició, narració, descripció i
instrucció responent adequadament.
4- Deduir el significat de paraules noves per la proximitat semàntica amb d'altres de
conegudes.
5- Participar activament en situacions comunicatives de la vida de la classe:
expressar acords, desacords i estats d'ànim; formular preguntes.
6- Identificar els elements no lingüístics que complementen la comunicació oral:
l'entonació, el gest, la mirada.
7- Incorporar al llenguatge
d'ensenyament-aprenentatge.

espontani

el

lèxic

nou

après

en

situacions

8- Reconèixer i reproduir el ritme sil·làbic de les paraules.
9- Identificar els diferents factors que intervenen en l'acte comunicatiu: emissor,
receptor, missatge.
10- Diferenciar els sons vocàlics dels sons consonàntics segons els trets fonològics
bàsics.
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11- Reproduir textos orals memoritzats anteriorment (poemes, cançons, dites,
embarbussaments, representacions teatrals, etc.) tenint cura de pronunciar els mots
amb precisió i entonant correctament.
12-Descriure i narrar oralment fets i vivències de la vida quotidiana i familiar tot
utilitzant el lèxic adequat i amb una seqüència ordenada de les idees.
13-Reconèixer les diferències fonamentals entre els textos orals i els escrits.
14-Identificar i relacionar les lletres i els sons de la llengua.
15-Descodificar els textos escrits tant els que són material de treball
tots aquells que són informacions a l'escola i a l'entorn proper.
16-Comprendre el text escrit a partir de: la predicció de fets, la
contrast de les prediccions, i de la inducció de la idea global.

escolar com

comprovació i

17-Comprendre el text escrit a partir de l'anàlisi d'elements visuals i contextuals que
acompanyen el text.
18-Aplicar a la lectura expressiva, en textos de tipologia diversa, els coneixements
bàsics de la normativa pel que fa la pronuncia i la puntuació.
19-Conèixer les normes d'ús i funcionament de la biblioteca d'aula i d'escola.
20-Produir textos breus de tipologia diversa i d'ús funcional: notes, avisos, cartes,
narracions, poemes i petits comentaris, tot usant la tècnica pròpia de cada de text.
21-Utilitzar el lèxic i les estructures adequades en l'elaboració de textos escrits.
22-Escriure correctament els mots i les estructures memoritzades visualment.
23-Aplicar les normes ortogràfiques bàsiques en l'escriptura de
frases i textos.
24-Valorar la importància de l'autocorrecció i utilitzar diversos mitjans per a portar-la
a la pràctica.
25-Mostrar fluïdesa verbal en l'exercitació de jocs lingüístics propis de l'edat.
26-Reconèixer les funcions bàsiques dels elements de la frase simple: el nom i el
verb.
27-Aplicar la concordança entre els elements bàsics de la frase simple.
28-Distingir els diferents tipus de frases simples tant en la llengua oral com en
l'escrita.
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29-Dominar tots els traços i enllaços de l'escriptura, així com diferents tipus de
lletres i adequar-los a la producció de textos.
30-Tenir cura de la presentació dels treballs: distribuir equilibradament l'espai gràfic.
31-Valorar la importància de l'estètica del missatge segons el receptor.
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LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Distribució de les seqüències
seleccionades per al cicle.

dels

continguts

de

A6

A7

A8

procediments

Orientació
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A7

Comparació
Ordenació
Classificació
Expressió

A3

A4

A5

Memorització

A6

A7

C1

Interpretació

A1

A2

B1

B2

B3

B4
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A4

A5

A6

A7

B2

C1

Generalització

A1

B1

Hàbits

A3

A4

A8

A9

B1

B2

C3

C4

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.9- Distinció de l'accentuació prosòdica
1.9.1- Aplicació de l'entonació pròpia de la llengua.

2.9- Pràctica de normes ortogràfiques
2.9.1- Identificació de les grafies dels son vocàlics.
2.9.2- Identificació de les grafies dels sons consonàntics.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
2.1.1- Vocal/consonant
2.1.1.1- Relació so-grafia.

2.2.1- Relacions entre mots per la seva forma i significat
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2.2.1.1- Contingut semàntic de paraules pròpies de l'entorn proper.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1. Audició atenta i crítica.
1.1- Interès en les explicacions i intervencions orals dels altres.
1.2- Esforç en l'audició atenta de textos orals de tipologia diversa.
1.3- Audició atenta en situacions comunicatives contextualitzades.

2. Respecte al torn de paraules, a les intervencions i idees de
persones.

les altres

2.1- Interès per comprendre el que diuen els altres.
2.2- Actitud d'espera del torn de paraula.

3. Interès per participar i fer-se entendre.
3.1- Participació activa en contextos significatius d'expressi ó oral.
3.2- Interès per fer aportacions noves en situacions comunicatives de caire
col·lectiu.
3.3- Actitud progressiva de precisió en l'expressió pròpia.

4. Gust per la declamació.
4.1- Interès per memoritzar textos retòrics breus.
4.2- Esforç per
dramatitzades.

mantenir

l'entonació

adequada

en

les

representacions

5. Interès pel text escrit.
5.1- Interès per la descodificació i interpretació de textos breus de tipologia diversa.
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6. Gust per la lectura.
6.1- Sensibilització vers el plaer que proporciona la lectura de textos sobre
vivències quotidianes reals o imaginaries.

7. Interès per la pronuncia correcta, dins la variant dialectalpròpia.
7.1-Actitud positiva en la millora de la dicció.
7.2- Esforç per assolir una pronuncia correcta.
7.3- Constància en la millora de la pronunciació.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Comprendre la idea global de textos orals de tipologia diversa: diàlegs,
exposicions, textos de tradició popular, acudits, contes, poemes a partir d'elements
contextuals.
2- Reconèixer la intencionalitat d'un missatge oral: exposició, narració, descripció,
instrucció, responent adequadament.
3- Interpretar paraules noves per les seves semblances amb altres de la llengua
catalana.
4- Identificar, amb l'ajuda de la persona adulta, els elements bàsics d'una
informació.
5- Participar activament en situacions comunicatives.
6- Escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraules en les converses
multidireccionals.
7- Reproduir textos orals memoritzats anteriorment (poemes, cançons, dites,
embarbussaments, representacions teatrals, etc.) tenint cura de pronunciar els mots
amb precisió i entonant correctament.
8- Preveure el final de contes o historietes, reals o imaginaries, iniciades per la
persona adulta o un company o una companya.
9- Descriure i narrar oralment fets i vivències de la vida quotidiana tot utilitzant el
lèxic adequat i amb una seqüència ordenada de les idees.
10-Identificar contes, cançons i endevinalles propis de la literatura castellana.
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11-Reconèixer que el significant que representa un objecte pot ésser diferent
segons la llengua que es parla i utilitzar el lèxic dels elements propers de forma
correcta.
12-Utilitzar els determinants de lloc i de temps.
13-Utilitzar el gènere adequat en aquells noms que poden provocar interferències
català/castellà.
14-Utilitzar, en el llenguatge espontani, el lèxic après en les situacions
d'ensenyament-aprenentatge.
15-Discriminar i produir tots els sons de la llengua castellana a partir de paraules
usuals.
16-Establir la relació so/grafia dels sons específics de la llengua castellana respecte
de la catalana i dels que puguin portar especial dificultat.
17-Reproduir, gràficament, frases o textos curts elaborats col·lectivament amb
l'ajuda de la persona adulta.
18-Iniciar-se en la lectura de textos treballats prèviament a nivell oral.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.3- Realització, utilització i interpretació de plànols i mapes.
1.3.1- Utilització de símbols no convencionals per identificar llocs, objectes,
fenòmens i indicar direccions.
1.3.2- Utilització de mesures antropomètriques per a la mesura
gràfica de diferents espais.

i representació

1.3.3- Descripció d'elements i característiques més rellevants que configuren un
plànol senzill.
1.3.4- Aplicació de nocions projectives per localitzar, situar i repre sentar elements i
objectes característics segons s'observin des de diferents posicions

2.2- Utilització de diferents unitats de mesura temporal i històriques*
2.2.1- Identificació, mitjançant imatges, i comparació d'objectes, de situacions de
canvi i successió relacionades amb el pas del temps.
2.2.2- Percepció i utilització de diferents unitats temporals per a la mesura intuïtiva
del temps.
2.2.3- Utilització d'instruments o eines de mesura del temps.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Dades d'identificació personal amb relació a si mateix i als
desenvolupa la vida quotidiana.

espais on es

1.1.1- Trets característics de la pròpia identitat.
1.1.2- La vinculació familiar a partir de les relacions de parentiu i el passat personal.
1.1.3- Semblances i diferències de la pròpia persona respecte a d'altres.

1.2- Processos i transformacions del propi cos.
1.2.1- Canvis i transformacions en el propi cos amb el pas del temps.
1.2.2- Necessitats derivades dels canvis i transformacions soferts.
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1.3- Drets i deures personals i col·lectius.
1.3.1- Normes de convivència a la classe, l'escola i l'entorn proper.
1.3.2- Responsabilitats personals dels membres d'un grup.

2.1- Sistemes naturals i els seus components
2.1.1- Elements més importants que configuren el relleu: muntanya, vall, plana.
2.1.2- Els boscos i els seus components més característics.

2.2- Els sistemes humans i els seus components.
2.2.1- Elements visibles introduïts pels grups humans en paisatges concrets.
2.2.2- Elements característics del paisatge urbà: casa, carrer, barri, poble, ciutat.
2.2.3- Diferents tipus d'habitatge i organització interna del seu espai.
2.2.4- Els senyals de circulació viària més importants.

3.3- L'organització de la vida social i el treball
3.3.1- Els grups humans de l'entorn proper.
3.3.2- Activitats laborals de l'entorn proper.

3.4- La influència de les diverses cultures religioses en
vida social.*

l'organització de la

3.4.1- Situacions i fets concrets de la vida quotidiana d'origen religiós.
3.4.2- Elements de tipus religiós observables a l'entorn.

4.1- Símbols d'identitat cultural i nacional de Catalunya.
4.1.1- Festes i celebracions d'àmbit local i nacional de Catalunya.
4.1.2- Elements propis de les festes i de les celebracions.
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4.2- La creació artística i cultural. El patrimoni
històrico-artístic.
4.2.1- Vestigis del passat observables en l'entorn.
4.2.2- Manifestacions artístiques i culturals de l'entorn proper.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1.3- Drets i deures personals i col·lectius
1.3.1- Acceptació de normes referides a si mateix com a persona i com a membre
d'una comunitat.
1.3.2- Actitud responsable en fets de la vida quotidiana.

2.2. Participació en la vida col·lectiva respectant les normes de convivència.
2.1.- Cooperació responsable en la realització de les feines de grup.
2.2- Participació en els jocs amb companys i companyes de classe i d'escola.
2.3- Actuació correcta en moure's per l'escola, en anar pel carrer i en dirigir-se a
altres persones.
2.3. Respecte dels béns materials de les persones, institucions o serveis.
2.3.1- Respecte pels béns materials d'ús comú a l'aula.
2.3.2- Consideració envers les institucions i serveis més propers.

3.1. Sentiment de pertinença a Catalunya.
3.1.1- Sensibilització per les manifestacions culturals.

3.3. Sensibilització per la protecció del medi ambient.
3.3.1- Valoració de la importància de protegir el medi ambient.
3.3.2- Participació progressiva en tas ques de protecció del medi ambient.
3.3.3- Consciència de les conseqüències que pot provocar l'abocament indiscriminat
de deixalles.
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OBJECTIUS DEL CICLE
1- Executar de forma dirigida desplaçaments en l'espai i en l'espai gràfic aplicant-ne
una direcció i un sentit i relacionant-ho amb els desplaçaments dels altres.
2- Reconèixer objectes des de diferents punts de vista de l'observador.
3- Utilitzar correctament dreta, esquerra, davant, darrera, dreta-lluny o a prop,
esquerra-lluny o a prop, com a nocions espacials per descriure la situació de
persones i objectes en l'espai.
4- Utilitzar correctament símbols senzills per indicar direccions, objectes, llocs i
fenòmens.
5- Memoritzar i enumerar correctament el nom dels dies de la setmana, dels mesos
de l'any i de les estacions.
6- Quantificar la durada temporal d'accions, fets i processos delimitant diferents
durades (hora, dia, setmana, mes, any, estació) de manera intuïtiva i utilitzant
el
rellotge i el calendari.
7- Utilitzar i aplicar diferen ts nocions relacionades amb present, passat i futur i la
successió i la simultaneïtat en situacions i fets que es produeixen en l'entorn proper
o conegut.
8- Reproduir la informació retinguda i memoritzada sobre si mateix, les persones
properes i fets de l'entorn proper o conegut quan s'hi faci referència.
9- Reconèixer la família com una forma d'organització social.
10-Identificar les relacions de parentiu més pròximes: pare/mare, germans/es,
avis/àvies, oncles/ties, cosins/es.
11-Identificar els diferents espais en que té lloc la vida social: casa, escola, barri,
poble, centre cultural, centre esportiu, esplai.
12-Recollir, reconstruir i identificar els trets característics de la seva història
personal ordenant-los cronològicament.
13-Adonar-se i descriure els canvis i transformacions del propi cos ocasionats pel
pas del temps i les diferents necessitats pròpies de cada moment.
14-Distingir i enumerar els elements bàsics que configuren el relleu (muntanya, riu,
vall, plana) i la vegetació (arbres, herbes) com a components d'un paisatge natural.
15-Participació en una conversa col·lectiva formulant preguntes relacionades amb
un tema de l'entorn.
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16-Observar i descriure els elements que componen el paisatge humanitzat:
conreus, pobles, ciutats, camins, carreteres.
17-Reconèixer els elements que caracteritzen un paisatge urbà: casa, carrer, barri,
poble, ciutat.
18-Observar, seguint unes pautes, diferents habitatges i els seus components en
funció de les necessitats de l'home.
19-Observar i descriure un paisatge natural proper fent ús del vocabulari específic.
20-Comparar i descriure els processos de canvi que s'han produït en un paisatge
urbà al llarg del temps.
21-Adonar-se de com les persones modifiquen el medi natural.
22-Comentar i contrastar opinions per endegar accions dirigides que millorin l'entorn
proper.
23-Conèixer i utilitzar els senyals de circulació: semàfor, pas de vianants.
24-Identificar professions i oficis de l'entorn proper o conegut.
25-Reconèixer els llocs on es desenvolupen les professions i oficis.
26-Identificar situacions, fets i elements de tipus religiós i cultural detectables en
l'entorn proper.
27-Conèixer les principals festes tradicionals de Catalunya identificant-ne els
elements propis.
28-Conèixer i comprometre's personalment en les normes d'ordre, neteja i relacions
personals de la classe.
29-Mostrar conductes actives i positives envers la protecció del medi ambient.
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CONEIXEMENT DEL MEDI: NATURAL

Distribució de les seqüències dels continguts de procediments genèrics
seleccionades per la cicle.

Orientació

B7

B8

B9

D2

D3

D4

E2

E3

E4

Observació

A7

A10

A11

B2

B3

C1

C2

D1

E1

Comparació

A2

A3

A4

A7

A8

A10

B2

B3

B4

Ordenació

B1

B2

B3

B6

B7

Classificació

A3

A4

A5

A6

A7

B2

B3

B4

B5

Expressió

A3

A5

A6

A8

B4

B7

Memorització

A4

A5

A7

C1

Interpretació

A1

A2

B2

B3

B4

Inferència

A6

A7

B1

B2

B3

B4

C1

C2

Generalització

A1

B1

Hàbits

A2

A3

A4

A4b

A5

A6

A7

A8

A9

F3

C2

C3

B1

B2

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.1- Utilització d'eines, instruments i aparells
1.1.1- Utilització d'eines, instruments i aparells per facilitar l'observació directa
d'objectes, materials i éssers vius, els seus canvis i transformacions.
1.1.2- Utilització de jocs específics d'orientació i posició.

1.3- Ús d'habilitats i tècniques
1.3.1- Confecció de murals per representar la diversitat
éssers vius i entorns físics.

de materials, objectes,

1.3.2- Construcció de models d'éssers vius amb cartolina
destacant les parts més importants.

o altres materials

1.3.3- Cura d'animals i plantes a l'escola, observació de les seves necessitats i del
seu cicle vital.
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1.3.4- Experimentació amb matèries primeres i recursos naturals, tot observant el
seu ús i les seves transformacions.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Diversitat de materials i objectes.
1.1.1- Materials dels objectes: fusta, ferro, plàstic. Les propietats dels material. Els
líquids i els sòlids.
1.1.2- Els aliments habituals: classes, origen i propietats.
1.2- Diversitat d'organismes.
1.2.1- Diversitat d'espècies d'animals: mamífers, aus, peixos, insectes. Aspectes
morfològics dels animals. Cicles vitals i diferenciació sexual.
1.2.2- El nostre cos. Parts importants del cos: el cap, les extremitats i el tronc.
1.2.3- Diversitat de plantes: herbes,
Característiques i diversitat de les fulles.

arbusts i arbres. Parts d'una planta.

1.3- Diversitat d'entorns físics.
1.3.1- El sol, la lluna, els planetes i les estrelles.
1.3.2- L'aire, la terra i l'aigua.

2.2- Canvis i temps
2.2.1- Canvis atmosfèrics. Cel ennuvolat, emboirat i assolellat. Pluja, vent, fred i
calor.
2.2.2- L'acció del vent i la calor del sol sobre els materials, el objectes i els éssers
vius.

2.3- Els processos dels éssers vius
2.3.1- Els canvis corporals produïts pel desenvolupament. Necessitats del cos:
menjar, respirar, descansar, higiene i prevenció.
2.3.2- El cicle vital d'alguns animals de l'entorn.
2.3.3- La germinació de les llavors. Reproducció de les plantes.
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3.1- Òrgans i fenòmens que permeten a l'ésser humà establir
sentits i percepció, orientació i posició, llum i so.

relacions:

3.1.1- Els sentits com a font d'informació: contacte sensorial i perceptiu amb els
objectes i els éssers vius de l'entorn.

4.3- Col·laboració del progrés de la tècnica a la salut i a la
qualitat de vida.

millora de la

4.3.1- Prevenció de malalties. Les revisions mèdiques.

4.5- Conservació de la natura.
4.5.1- L'estalvi dels recursos naturals i la relació amb el medi a mbient.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1. Respecte per les normes relatives a la conservació de
i higiene.

materials, seguretat

1.1- Responsabilitat en el manteniment del material viu de la classe.
2. Esforç en la pràctica d'hàbits relatius a la seguretat ihigiene del propi cos.
2.1- Interès per la pràctica d'hàbits d'higiene i prevenció.
2.2- Actitud de col·laboració davant la prevenció de malalties i les situacions de
risc.

5- Responsabilitat en observar i apreciar els elementse dla

natura i l'entorn

5.1- Interès en observar i apreciar els elements de la natura i la seva conservació.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Utilitzar instruments, eines i aparells específics o adaptats per facilitar
l'observació i la manipulació dels objectes, organismes i fenòmens del medi natural.
2- Ordenar objectes i organismes seguin criteris qualitatius i/o quantitatius donats.
3- Classificar a partir de l'observació i la manipulació directa
objectes de l'entorn, materials d'ús comú i animals o vegetals del medi proper.
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4- Verbalitzar de forma ordenada les accions manipulatives realitzades durant
un procés d'observació directa, així com la formulació de preguntes i la predicció de
les conseqüències d'una acció en un procés d'experimentació.
5- Diferenciar a nivell experimental l'estat inicial, l'estat final, el temps transcorregut i
la modificació d'algunes propietats observables en un procés de canvi o
transformació.
6- Expressar a través del dibuix, els gràfics i el text, utilitzant signes i sím bols
convencionals, els fenòmens naturals observats directament.
7- Interpretar textos, gràfics i imatges senzilles que
medi natural.

informin d'aspectes del

8- Manejar pautes o guions senzills per a l'observació, l'experimentació i la
descoberta de fets i fenòmens del medi natural.
9- Estimar mesures de magnituds bàsiques, mesurar-les utilitzant unitats arbitràries
i comparar i corregir, si és el cas, les estimacions.
10-Memoritzar el vocabulari bàsic relacionat amb els objectes, els materials, els
animals i les plantes treballats.
11-Identificar per observació directa els principals astres: el sol, la lluna i els estels.
12-Aplicar el sentit de l'orientació per a descriure la situació de persones o objectes
a l'espai.
13-Relacionar espècies animals o vegetals conegudes amb el medi en què viuen.
14-Observar i comparar fenòmens meteorològics o canvis atmosfèrics relacionantlos amb les diferents estacions de l'any i utilitzant el vocabulari adient.
15-Observar els fenòmens meteorològics relacionats amb l'aire i l'aigua i assenyalar
els efectes que produeixen.
16-Identificar les diferents parts bàsiques del cos humà sobre models o
representacions gràfiques.
17-Conèixer alguns canvis corporals produïts pel desenvolupament del propi cos.
18-Identificar les sensacions produïdes per l'entorn immediat i el canal sensorial
d'entrada.
19-Reconèixer les necessitats del propi cos i dels éssers vius per a un correcte
desenvolupament.
20-Esforçar-se per la pràctica d'hàbits d'higiene i seguretat quotidians.
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21-Identificar aspectes morfològics d'espècies comunes de mamífers, aus, peixos o
insectes i classificar-los segons diferents criteris.
22-Ordenar i descriure les etapes del cicle vital d'alguna espècie animal a partir
de l'observació directa, diferenciant ambdós sexes quan sigui possible.
23-Identificar els arbres, arbustos i herbes de l'entorn més immediat, tot diferenciant
els tres tipus, utilitzant com a referència les fulles i les flors, si és el cas.
24-Identificar les parts bàsiques d'una planta: arrel, tija i fulles, i memoritzar-ne
diferents tipus.
25-Conèixer la reproducció de les plantes a partir de l'observació directa.
26-Utilitzar registres senzills per recollir dades sobre el creixement d'una planta o
animal.
27-Valorar positivament l'estalvi dels recursos naturals, la conservació de la natura i
el respecte i la cura de plantes i animals.
28-Aplicar els hàbits d'ordre, neteja i seguretat en la pròpia persona, el material
personal i comú, a l'escola i a l'entorn quotidià.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA

Distribució de les seqüències dels continguts de procediments genèrics
seleccionades per al cicle.

Orientació

A2

A3

B8

C4

C5

C6

C7

F3

Observació

A7

A8

D1

A5

A6

A1
2
A8

D0

Comparació

A1
1
A7

A1
0

A1
2

B2

B3

B4

Ordenació

A6

B4

B5

B6

Classificació

A3

B3

B4

Expressió

A3

A4

A5

B2

B3

B4

B5

B6

C3

C4

Memorització

A3

A6

A9

C1

Interpretació

A1

B1

B2

B3

Inferència

A4

A5

A6

B3

B4

C1

Generalització

B1

Hàbits

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A1
0

B1

B2

C5

C6

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1- Cant individual i col·lectiu atenent la respiració
1.1- Control de la respiració en el cant individual i col·lectiu.
1.2- Reconeixement de cançons, apreses, pel seu ritme o melodia.
1.3- Precisió d'afinació de cançons apreses.

3- Interpretació de cançons tradicionals catalanes i d'altrespaïsos
3.1- Interpretació d'un repertori de cançons atenent a diferents aspectes com la
postura del cos i la col·locació de la veu

4- Anàlisi, classificació de cançons i obres escoltades en audicions
4.1- Percepció dels trets fonamentals que configuren l'estructura bàsica d'una cançó
o d'una obra escoltada..
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6- Escolta, reconeixement, imitació i reproducció dels silencis i
seves qualitats

sons i les

6.1- Discriminació del so i el silenci a partir del propi cos, ambient i de diversos
objectes.
6.2- Percepció de les qualitats del so: timbre, intensitat, altura i duració
6.3- Reproducció de sons atenent a les seves qualitats.

7- Experimentació amb
instruments diversos

diversos

materials,

recursos

tecnològics

7.1- Experimentació i construcció d'instruments que permetin la producció de sons.

9- Precisió i correlació entre pulsació i ritme
9.1- Identificació de la pulsació i el ritme en una melodia , cantarella o cançó.
9.2- Reproducció de la pulsació i el ritme d'una cançó.

10-Imitació de relacions rítmiques i melòdiques
10.1-Audició de fórmules rítmiques o melòdiques proposades pel mestre amb la veu
o un instrument.
10.2-Imitació de fórmules rítmiques o melòdiques proposades pel mestre, fent-ne o
no la fonomia.

11-Interpretació de danses
11.1-Reproducció, mitjançant el moviment corporal, d'un ritme sonor.
11.2-Sincronització del moviment corporal amb formes rítmiques.
11.3-Coordinació i interpretació en les respostes corporals seguint uns ritmes.

12-Lectura i escriptura de cançons, de temes o fragments d'obres
12.1-Reconeixement i reproducció de melodies i cançons partint de la fonomímia,
del nom de notes, de l'audició.
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13-Improvisació i creació rítmica i melòdica
13.1-Interpretació de ritmes i melodies senzilles, amb les notes i valor de les notes
apreses, amb la veu o instruments de percussió.

14-Audicions en directe i enregistrades
14.1-Audició de fragments curts d'obres, en viu o enregistrades.

15-Reconeixement auditiu d'obres, temes, instruments i formes
15.1-Identificació auditiva d'estructures musicals de diversos compositors o
instruments que configurin elements de repetició, tornada.
15.2-Identificació d'instruments concrets i fàcilment diferenciables.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Cançó a l'uníson, cànon i cançó a dues veus: amb o sense
acompanyament rítmic o melòdic.
1.1.1- Cançó a l'uníson.
1.1.2- El cànon.
1.1.3- L'acompanyament rítmic en la cançó.
1.2- La veu, mitjà d'expressió musical i la seva higiene.
1.2.1- La veu, mitjà d'expressió musical.

2.1- El fet sonor com a element de comunicació. Importància del silenci.
2.1.1- El so i el silenci.
2.1.2- Comunicació a través de sons. Intervals: sons picats i lligats.

2.2- Les qualitats del so: timbre, duració, intensitat i alçada.
2.2.1- Timbre
2.2.2- Intensitat del so.
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2.2.3- Durada del so.
2.2.4- Alçada del so.

3.2- La dansa
3.2.1- Ritme i moviment amb figures i combinacions rítmiques de negres i dues
corxeres.
3.2.2- La dansa com a fet cultural.

4.1- Iniciació al llenguatge musical
4.1.1- Els ritmes (
4.1.2- Els silencis (

)
)

4.1.3- El pentagrama
4.1.4- Tres sons de l'escala musical: la, sol, mi.
4.1.5- Grafies relatives a la dinàmica que representin: piano, forte, crescendo i
decrescendo.

5.1- Veus, instruments i conjunts vocals i instrumentals
5.1.1- Les veus humanes: veus blanques i veus d'homes.
5.1.2- Instruments de l'orquestra: les seves famílies per l'emissió de so.

5.2- Formes musicals, autors i obres
5.2.1- Obres senzilles
5.2.2- La figura del compositor

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1. Participació i respecte en les interpretacions i creacions
col·lectives.

individuals i

1.1- Interès per participar en les interpretacions i creacions individuals i col·lectives.
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1.2- Cooperació en les interpretacions i creacions col·lectives.

2. Esforç en l'emissió precisa de la veu.
2.1- Sensibilitat envers l'emissió precisa de la veu.
2.2- Interès en l'emissió precisa de la veu.

5. Interès per la interpretació i audició musical.
5.1- Interès en la interpretació.
5.2- Atenció en l'audició musical.
5.3- Plaer en l'audició musical.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Continuar i finalitzar cançons iniciades pel mestre.
2- Controlar l'expulsió de l'aire articulant fonemes, tant en la imitació com en la
creació pròpia de sons.
3- Cantar individualment cançons del repertori infantil català i d'altres països,
mostrant interès en la precisió rítmica, melòdica i el text.
4- Cantar cançons col·lectivament i cànons.
5- Memoritzar formes melòdiques-ritmes senzilles reproduint-les tot seguit.
6- Identificar, en les cançons, els elements bàsics del llenguatge musical
relacionant-los amb les combinacions rítmiques conegudes.
7- Executar les indicacions bàsiques del "director" d'una cançó.
8- Reconèixer i interpretar els elements rítmico-melòdics treballats.
9- Reproduir gestualment pulsacions produïdes per instruments o les pròpies d'una
melodia o cançó.
10- Identificar, agrupar i combinar sons segons: timbre, altura, intensitat i durada,
produïts amb el cos, objectes o instruments de percussió.
11-Distingir com es produeix el so: picat, fregat, bufat, pinçat.
12-Identificar l'alçada, la intensitat i la durada com a criteris per a diferenciar sons.
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13-Classificar sons en funció de les seves qualitats.
14-Donar respostes gestuals i gràfiques a sons de diferents intensitats.
15-Reproduir amb la veu sons de diversa intensitats.
16-Reproduir gràficament i gestualment sons de durada diversa.
17-Diferenciar la durada del so i la durada del silenci.
18-Discriminar auditivament amb resposta gestual, oral i escrita sons aguts i greus,
així com seqüències de tres sons d'altures diferents.
19-Coordinar el moviment del cos en l'espai, en diverses danses, amb especial
atenció en la posició, l'ordre, la distància i el desplaçament.
20-Distingir entre moviments semblants i diferents en donar resposta corporal
davant un estímul sonor.
21-Adequar el moviment corporal a diferents ritmes, tant en moviments lliures com
dirigits.
22-Coordinar els moviments de les danses, amb els companys i companyes,
adequant la direcció dels desplaçament propis i dels altres.
23-Participar amb interès en la interpretació de danses senzilles.
24-Expressar estats d'ànim a través de la dansa, utilitzant el gest, la mirada i el
moviment.
25-Reconèixer els elements bàsics del llenguatge musical auditivament i
gràficament, tot distingint els ritmes, el silencis i els tres sons de l'escala musical
apresos.
26-Combinar creativament els elements bàsics del llenguatge musical, creant una
sèrie segons criteris propis.
27-Ordenar de forma creixent i decreixent els sons de l'escala musical apresos.
28-Identificar grafies relatives a la dinàmica que representin piano, forte, crescendo
i decrescendo.
29-Esforçar-se per escoltar amb atenció i silenci, relacionant elements nous amb els
coneguts anteriorment.
30-Identificar auditivament els instruments musicals de l'orquestra.
31-Reconèixer la veu com a instrument.
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32-Reconèixer obres curtes o fragments musicals, així com els seus autors,
mostrant interès i curiositat.
33-Identificar manifestacions afectives que es desprenguin del caràcter d'una cançó
o peça musical.
34-Valorar l'esforç propi i dels altres en una interpretació.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Distribució de les seqüències dels continguts de procediments genèrics
seleccionades per al cicle.

Orientació

B7

B8

B9

Observació

A7

A8

A9

A10

Comparació

A3

A4

A7

C1

Ordenació

A6

B1

B2

B3

Classificació

A3

Expressió

A3

A8

B2

Memorització

A4

A5

A8

C1

Interpretació

A1

A2

B1

B2

B3

Inferència

A4

A5

A6

A7

B4

Generalització

B1

Hàbits

A3

A4

A5

A6

A7

A11

C1

C2

E1

A9

B1

D1

B4

A8

B2

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
4- Domini del gest. Execució d'apunts
4.1- Experimentació gestual de formes amples.
4.2- Experimentació gestual de formes precises, textures i valors.
4.3- Experimentació del traç espontani i suggerit.

12-Utilització de tècniques: dibuix, pintura, collage, tècniques
tridimensionals, fotografia, fotomuntatge i reprografia
12.1-Representació de formes a partir de l'observació del natural.
12.2-Utilització de les tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, collage.
12.3-Relació intencionada entre les formes d'una composició.
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13-Utilització de les noves tecnologies (disseny i animació amb ordinador,
vídeo, sistemes multimèdia) com a mitjà de comunicació i expressió
13.1-Ús de l'ordinador per realitzar composicions plàstiques.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- La percepció. L'observació. Els sentits.
1.1.1- La percepció dels elements plàstics de l'entorn.
1.2- Forma i imatge. Figura i fons. Tipologia de la forma.
1.2.1- Elements essencials de la forma i la imatge.
1.2.2- La figura i el fons en les produccions pròpies.

1.4- La línia i el traç.
1.4.1- Les possibilitats plàstiques de la línia.
1.4.2- El traç com a intencionalitat d'una línia.

2.1- El llenguatge visual i plàstic: la forma, el color, la
imatge.

composició i la

2.1.1- El llenguatge plàstic com a mitjà d'expressió.
2.1.2- La forma, el color i la textura com a elements de la representació.
2.1.3- Els colors primaris i secundaris. Tonalitats.
2.1.4- La composició en l'espai gràfic.
2.1.5- La imatge única i la seqüència d'imatges.

2.3- El missatge i el seu significat: els signes, els símbols i
visuals.

els codis

2.3.1- Elements característics dels missatges visuals d'ús més comú de l'entorn.

146

Segon nivell escola 3-12

Cicle inicial

3.3- Instruments, tècniques i materials com a elements de
expressió.

comunicació i

3.3.1- Les tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, p intura, collage, modelatge,
tècniques mixtes.
3.3.2- Instruments propis de cadascuna de les tècniques.

3.4- Principals manifestacions de l'art català i universal:
funció comunicativa, valors estètics.

significat cultural,

3.4.1- Manifestacions artístiques pròpies de l'entorn.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1. Predisposició per observar l'entorn.
1.1- Interès per observar diferents obres plàstiques de l'entorn proper o conegudes.

2. Inquietud per experimentar.
2.1- Interès per l'exper imentació plàstica amb diferents materials i tècniques propis
de plàstica.

4. Responsabilitat en la utilització correcta de les eines i elsmaterials.
4.1.- Compromís personal en la utilització correcta de les eines i els materials.
4.2.- Cooperació en l'ordre i neteja dels materials i les eines.

9. Responsabilitat en l'adopció d'hàbits posturals.
9.1- Esforç per mantenir postures correctes segons l'activitat plàstica que es
realitza.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Realitzar dibuixos descriptius, que e voquin els elements o grups d'elements
observats, amb pautes donades.
2- Explicitar en les produccions plàstiques trets diferencials de persones, objectes,
animals i plantes observats directament o indirecta.
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3- Usar correctament el nou lèxic, conceptes, habilitats i estratègies en situacions
diferents.
4- Reconèixer mitjançant l'experimentació i la comparació les propietats dels
diferents materials: duresa, textura, resistència, solidesa; cercant solucions
alternatives a les dificultats que es plantegin.
5- Conèixer i comprometre's personalment en les normes d'ordre i neteja de la
classe.
6- Retenir i plasmar en les produccions pròpies els trets més significatius de les
observacions realitzades d'objectes, persones i situacions.
7- Relacionar la informació obtinguda a partir d'imatges, signes i símbols, per tal de
memoritzar-la i evocar-la posteriorment en les produccions pròpies.
8- Habituar-se a mantenir postures correctes i adients segons l'activitat plàstica que
es realitza i en funció de la mida, eines, tècniques i espai.
9- Expressar-se, amb intencionalitat i creativitat, mitjançant el dibuix, la pintura, el
modelatge, l'encolatge i les construccions utilitzant les possibilitats plàstiques dels
materials i instruments.
10-Utilitzar les noves tecnologies, en la mesura que sigui possible, com a eines
complementàries de comunicació i expressió plàstica.
11-Reconèixer els trets diferencials dels diferents missatges visuals de l'entorn
proper interpretant la seva intencionalitat mitjançant elements contextuals.
12-Reconèixer en les figures i els volums atributs comuns o diferents: dimensions,
forma, color, textura i llum.
13-Comparar mides i mesures d'objectes manipulables
convencionals per facilitar la seva representació plàstica.

a

partir

d'unitats

14-Identificar el moviment dels elements representats en imatges fixes.
15-Representar la figura humana i els objectes des de diversos punts de vista,
iniciant-se en la producció de moviment.
16-Identificar els elements plàstics en les imatges per tal d'obtenir-ne informació
sobre la intencionalitat del missatge.
17-Diferenciar en les composicions la figura i l'entorn i el fons i la forma.
18-Identificar els colors primaris i secundaris així com la seva gradació tonal i els
contrastos.
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19-Realitzar imatges seqüenciades, inventades o de la vida quotidiana, tenint en
compte els conceptes d'espai i de temps.
20-Identificar les manifestacions artístiques i culturals de l'entorn proper o conegut,
especialment les que fan referència a la cultura catalana.
21-Participar en les manifestacions culturals i populars de l'entorn.
22-Esforçar-se per actuar correctament i de manera autònoma aplicant els hàbits
d'ordre i neteja, tant en la pròpia persona com en els materials i els espais de
l'escola.
23-Elaborar i presentar els treballs seguint les pautes donades.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.1- Control tònic i control de la respiració
1.1.1- Percepció global del cos en repòs i en moviment, en mo viment, en tensió i en
relaxació.
1.1.2- Diferenciació de diferents graus de tensió en els segments corporals.
1.1.3- Realització de moviments amb diferents velocitats i acceleracions.
1.1.4- Diferenciació de la respiració nasal i bucal, i de l'apnea, la inspiració i
l'espiració instantània i sostinguda.
1.1.5- Apreciació de moviments abdominals i toràcics lligats a les diferents fases de
la respiració.
1.1.6- Apreciació de canvis respiratoris amb l'activitat física.

1.2- Ajust postural
1.2.1- Contrast de posicions corporals diverses i de moviments entre les parts
simètriques del cos.
1.2.2- Percepció de la mobilitat de la columna vertebral.
1.2.3- Adopció de postures equilibrades.
1.2.4- Realització de moviments dels segments corporals tot independitzant-los de
la resta del cos.

1.3- Orientació en l'espai. Orientació en el temps. Ritme
1.3.1- Delimitació de l'espai corporal i identificació de l'espai motriu.
1.3.2- Apreciació de l'espai ocupat pel cos en moviment.
1.3.3- Contrast de l'agrupació i la dispersió en l'espai.
1.3.4- Successió i simultaneïtat en els moviments.
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2.1- Execució d'habilitats motrius bàsiques i habilitats motrius específiques
2.1.1- Experimentació de diferents tipus de desplaçaments, de la direcció i
l'orientació del cos en les quadrupèdies (gateig) i de la superfície de recolzament en
les reptacions.
2.1.2- Variació de l'amplitud i la freqüència en la marxa i en la cursa.
2.1.3- Control del propi cos en enfilar-se.
2.1.4- Contrast entre salts verticals i hori tzontals i combinacions amb cursa.
2.1.5- Experimentació de girs en funció dels diferents eixos corporals.
2.1.6- Experimentació de posicions invertides i posicions de desequilibri.
2.1.7- Experimentació de llançament i recepció d'objectes de diferents
característiques i en diferents direccions, distàncies, trajectòries i posicions
corporals.
2.1.8- Control en la recepció de pilotes.

3.1- Aplicació de la força incidint en el component coordinatiu
3.1.1- Aplicació de la força en moviments com empènyer, estirar o arrossegar.

3.2- Increment de la resistència general
3.2.1- Adopció d'un ritme lent i constant en la cursa.

3.3- Manteniment de la flexibilitat. Increment de la velocitat
3.3.1- Ús dels màxims recorreguts articulars en moviments diversos.
3.3.2- Reacció ràpida davant estímuls auditius o visuals.

5.1- Realització de joc simbòlic i dramàtic, sensorial i
cooperació i oposició i tradicional

perceptiu, de

5.1.1- Realització dels diversos tipus de joc.
5.1.2- Simbolització en el joc.
5.1.3- Adaptació progressiva a la cooperació i oposició en el
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CONTINGUTS DE FETS CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- L'estructura corporal
1.1.1- Les parts del cos i la seva funcionalitat en l'activitat física.
1.1.2- La simetria corporal.
1.1.3- Relacions entre segments corporals en el moviment.

1.3- Les possibilitats perceptives
1.3.1- Els sentits i les sensacions en relació amb el moviment, i l'equilibri.
1.3.2- Les parts més sensibles del cos i la seva importància per a l'activit at física.

1.4- Consciència del propi moviment i de la postura.
1.4.1- Moviments corporals globals i segmentaris.
1.4.2- Postures higièniques i equilibrades.

2.1- Nocions relacionades amb la pròpia orientació
2.1.1- Horitzontalitat i verticalitat.
2.1.2- Dreta i esquerra corporals.

2.2- Nocions de relació entre el cos, els objectes i l'espai exterior.
2.2.1- Posició del cos en relació als objectes i dels objectes entre ells:
davant/darrera, dins/fora, a dalt/a baix, sobre/sota.
2.2.2- Distribució de conjunts d'objectes: dispersió/agrupació.
2.2.3- Distància entre objectes: lluny/a prop.

2.4- Nocions relacionades amb el temps. El ritme.
2.4.1- Variació del temps necessari per a recórrer un espai.
2.4.2- La cadència rítmica del moviment corporal.
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4.1- El cos com a mitjà de comunicació: expressió comprensió.
i
4.1.1- El gest, l'expressió i la mímica com a elements de comunicació gestual.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1. Acceptació i estimació del propi cos.
1.1- Apreciació dels propis aprenentatges motrius.
1.2- Respecte envers el propi cos i les seves possibilitats.

2. Iniciativa en l'acció
2.1. Participació engrescadora en les activitats físiques proposades.

6. Valoració de la higiene i la salut
6.1- Valoració per la pròpia neteja després de l'activitat física.

8. Acceptació i respecte a la diversitat física, d'opinió id'acció.
8.1- Acceptació i respecte de la diversitat física.
8.2- Cooperació en les activitats físiques col·lectives.
8.3- Relativització pro gressiva del guanyar i perdre en aquelles activitats que siguin
de caire competitiu.

10.Respecte a la natura, a les instal·lacions i el material.
10.1-Cura d'espais i material d'educació física.
10.2-Apreciació de l'activitat física al medi natural.
10.3-Respecte al medi natural.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Localitzar totes les parts del cos i identificar-ne les funcions bàsiques.
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2- Identificar les diferents sensacions que poden experimentar les diferents parts del
cos.
3- Localitzar les parts del cos que intervenen en diferents formes de respiració.
4- Aplicar diferents graus de tensió en el cos tant en forma global com segmentària.
5- Controlar els graus de tensió del costat dominant del cos, en la manipulació
d'objectes i en els llançaments de precisió.
6- Aplicar el grau de tensió necessari i la postura adequada en moviments que
requereixin la utilització de la força corporal.
7- Identificar la dreta i l'esquerra en el propi cos i en el dels altres.
8- Realitzar moviments dels segments corporal s, independitzant-los de la resta del
cos i utilitzant els màxims recorreguts articulars.
9- Adoptar posicions corporals diverses utilitzant nocions espacials per descriureles.
10-Identificar, en nous moviments, sensacions quinestèsiques que s'hagin
experimentat en moviments o situacions anteriors.
11-Establir relacions entre els objectes d'un espai tant des d'una posició estàtica
com en una situació dinàmica.
12-Ajustar el moviment a les característiques de l'espai, adequant-hi la situació
pròpia.
13-Diferenciar les direccions i sentits d'un desplaçament, tant en un espai motriu
com gràfic.
14-Contrastar el moviment i la pausa, així com la respiració i l'apnea, atenent a la
durada d'aquestes situacions.
15-Reproduir ritmes amb moviments corporals.
16-Elegir el tipus de desplaçament més eficaç en recorreguts motrius d'espais que
presentin obstacles, així com en diferents jocs.
17-Controlar l'impuls i la caiguda en salts realitzats tant amb una cama com amb
dues, en vertical com en horitzontal.
18-Realitzar girs amb control del cos, segons l'eix longitudinal i l'eix transversal
(tombarella endavant i enrera).
19-Adoptar postures equilibrades, damunt superfícies elevades, i en posició
invertida, amb ajuda del mestre.
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20-Experimentar les possibilitats de moviment que ofereixen nous materials, així
com noves situacions amb materials coneguts.
21-Executar llançaments, recepcions, bots i conduccions amb el peu, de pilotes o
altres mòbils, amb moviments coordinats.
22-Introduir elements de variació, espacials, temporals o gestuals, en la reproducció
de moviments prèviament observats.
23-Variar la velocitat de cursa voluntàriament.
24-Executar el moviment descrit verbalment per una altra persona.
25-Continuar una acció motriu iniciada per un company o companya atenent a la
sincronització i l'eficàcia o expressió del moviment.
26-Utilitzar les habilitats motrius bàsiques en situacions de joc i també en medis
diferents a l'habitual, ajustant les seves característiques a les exigències de la nova
situació.
27-Imitar gestos realitzats per altres persones, de forma immediata o recordant-los
al cap d'un temps.
28-Representar amb actituds posturals i amb gestos facials, estats d'ànim
o sentiments, així com objectes, animals o personatges propers i quotidians.
29-Identificar estats d'ànim o sentiments expressats pels companys o companyes a
través d'actituds corporals o gestos facials.
30-Participar en les activitats físiques i els jocs, mostrant la intenció de respecte
envers les possibilitats i les accions dels companys i companyes.
31-Passar del repòs al moviment i del moviment al repòs, voluntàriament, tot podent
iniciar un moviment ràpid davant un estímul auditiu o visual.
32-Descriure oralment moviments i jocs realitzats, utilitzant correctament el
vocabulari propi d'aquesta àrea.
33-Habituar-se a rentar-se després de l'activitat física i a canviar-se de roba i calçat.
34-Mostrar cura per l'espai i el material d'educació física tot reconeixent les normes
d'ordre i neteja que aquesta tasca implica.
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MATEMÀTIQUES

Distribució de les seqüències dels continguts de procediments genèrics
seleccionades per al cicle. Matemàtiques
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
4.1- Coneixement i ús dels codis i vocabulari matemàtic (xifres, unitats de
mesura, signes, etc.).
4.1.1- Combinació de xifres per l'escriptura de números fins a tres dígits, atenent a
la posició de les unitats, desenes i centenes i al seu valor.
4.1.2- Utilització dels signes: =, +, -, >, <, per a representar relacions quantitatives i
situacions matemàtiques.
4.1.3- Introducció a la utilització dels símbols de les unitats de mesura
convencionals bàsiques.
4.1.4- Utilització de representacions gràfiques, quadrícules, diagrames d'arbre,
diagrames de Venn i taules per a la representació de dades i situacions.
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4.1.5- Utilització de símbols gràfics que representin els atributs qualitatius que tenen
els elements i les col·leccions.

4.2- Expressió de relacions, fets i accions propis de les matemàtiques
mitjançant els noms, signes i símbols que els
designen.
4.2.1- Enumeració ordenada de la recta numèrica dels números naturals, de manera
ascendent i descendent i situació d'un numero donat en la sèrie ordenada.
4.2.2- Ús d'unitats arbitràries o convencionals per expressar el resultat d'una
mesura.
4.2.3- Utilització de signes i símbols per a expressar accions de reconèixer, agrupar,
comparar i relacionar amb criteris qualitatius.

5.1- Utilització d'algorismes per resoldre operacions d'addició,
multiplicació i divisió

subtracció,

5.1.1- Utilització del càlcul ment al en la resolució de sumes i restes de dues o més
quantitats i d'una o més operacions combinades.
5.1.2- Inici dels algorismes per a resoldre sumes sense portar-ne, sumes portant-ne
i resta sense portar-ne amb números fins a tres xifres.
5.1.3- Inici a la multiplicació per una xifra.

5.2- Ús i selecció d'instruments de càlcul, mesura, dibuix i construcció.
5.2.1- Ús de la calculadora i de recursos informàtics per a l'expressió numèrica i la
resolució de sumes, restes i multiplicacions senzilles.
5.2.2- Ús d'instruments de mesura pròpia de les diferents magnituds.

6.2- Combinació de conceptes aritmètics, geomètrics i de mesura per tal de
resoldre problemes
6.2.1- Quantificació i representació de dades de fets reals,
situacions problemàtiques.

i resolució de

6.2.2- Resolució de problemes relacionant el càlcul aritmètic i les diferents unitats
de mesura.
6.2.3- Resolució de problemes no quantitatius i de lògica.
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CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Valor cardinal del nombre i posicional de les xifres.
1.1.1- Noció de quantitat: valor cardinal del nombre.
1.1.2- Concepte de xifra: unitats, desenes i centenes.
1.1.3- Correspondències quantitatives: igualtat i desigualtat.
1.1.4- Inclusió i ordre dels nombres naturals.

1.2- Addició, subtracció, multiplicació i divisió.
1.2.1- L'operació aritmètica: situació inicial, transformació i situació final.
1.2.2- L'addició i la subtracció com accions d'afegir, ajuntar, treure, diferència entre
dues quantitats, la totalitat i la part d'un tot i el complementari d'una part.

4.1- Longitud, massa, capacitat, superfície, temps, valor i preu
circumferència.

i grau de

4.1.1- Noció de distància, altura, amplada i llargada.
4.1.2- Principals unitats convencionals de mesura i les seves abreviatures: el metre i
el centímetre, el quilogram, el litre, l'hora, el dia, la setmana, el mes i la pesseta.

5.1- Figures lineals, planes i espacials.
5.1.1- Línies poligonals. Polígons.
5.1.2- Figures planes: quadrilàters i triangles i ci rcumferència.
5.1.3- Figures espacials bàsiques: el cub i l'esfera.

5.2- Elements de les figures geomètriques
5.2.1- Noció d'obert/tancat i dins/fora.
5.2.2- Frontera i regió d'una superfície i en l'espai.
5.2.3- Elements de les figures planes: vèrtex i costats.
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5.3- Relacions geomètriques
5.3.1- Ordre lineal: directe, invers i cíclic. Sentits del recorregut d'una línia.
5.3.2- Introducció a la noció de simetria.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
3. Recreació mitjançant l'ús d'elements lúdics que comportin un treball
matemàtic.
3.1- Gust pel joc amb elements matemàtics.

5. Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació
matemàtica.
5.1- Satisfacció del propi esforç en resoldre situacions matemàtiques senzilles.
5.2- Bona disposició per afrontar noves situacions matemàtiques.

6. Consideració de l'error com a estímul per a noves iniciatives.
6.1- Interès per superar els errors propis.

7. Adquisició d'una progressiva autonomia en la recerca d'ajuts,
d'eines, com també en la valoració del propi treball.
7.1- Predisposició per demanar ajuda, si cal.
7.2- Valoració de les pròpies possibilitats per resoldre situacions matemàtiques.
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OBJECTIUS DE CICLE INICIAL
1- Comparar quantitats no superiors a 50, expressant la diferència amb els termes
següents: més que, menys que, tant com; dir quants de més o de menys n'hi ha;
quants en falten o en sobre perquè n'hi hagi igual.
2- Calcular mentalment amb quantitats no superiors a 50: compondre i
descompondre números amb dues o més quantitats, canviar de desena, resoldre
problemes i relacionar nombres amb el criteri de ser el doble de... o la meitat de...
3- Utilitzar materials diversos i específics, mitjans gràfics, jocs, calculadora i
ordinador per resoldre situacions de càlcul i numeració i comprovació de resultats.
4- Verbalitzar les accions manuals i mentals entorn a la descoberta de les propietats
dels nombres, i d'altres aspectes de la matemàtica i expressar les respostes de les
preguntes amb coherència i lògica.
5- Utilitzar els codis convencionals de la numeració en la lectura, l'escriptura i la
resolució d'algorismes.
6- Resoldre els algorismes de la suma i la resta sense portar-ne, amb nombres que
tinguin un màxim de tres xifres.
7- Ordenar els nombres d'una, dues i tres xifres de manera creixent/decreixent.
8- Situar els números d'una, dues i tres xifres a la recta numèrica.
9- Reconèixer i utilitzar correctament els signes següents: +, -, =, ≠, <, >.
10-Descompondre nombres inferiors al 50 en valors iguals i diferents i descobrir
propietats de manera experimental.
11-Realitzar descomposicions decimals amb nombres d'un màxim de tres xifres,
amb l'ajuda de material.
12-Localitzar les xifres de les unitats, desenes i centenes.
13-Quantificar el nombre de desenes o centenes que té un número amb ajuda de
material i a partir de la descomposició decimal.
14-Utilitzar unitats arbitràries per mesurar diferents magnituds.
15-Usar les unitats convencionals bàsiques de mesura de longitud, massa, capacitat
i temps, en situacions quotidianes, amb l'ajuda dels instruments de mesura
adequats.
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16-Conèixer de manera perceptiva i experimental la longitud del metre i del
centímetre, la massa d'un quilo, la capacitat d'un litre, la durada d'un minut, d'una
hora, d'un dia, una setmana i un mes i el valor de les monedes.
17-Aplicar criteris mesurables a partir de la comparació, classificació i ordenació
d'objectes.
18-Orientar-se a l'espai en relació als tres eixos: dalt/baix, davant/darrera i
esquerra/dreta.
19-Dominar les relacions topològiques bàsiques a través de la manipulació i
l'observació d'objectes situats a l'espai, en la superfície i en la línia.
20-Conèixer els cossos, les figures geomètriques bàsiques i la seva nomenclatura a
través de la manipulació i l'observació.
21-Utilitzar a nivell experimental les relacions topològiques, projectives i mètriques
bàsiques per desenvolupar la formació del domini de l'espai.
22-Situar-se a l'espai tridimensional, a la superfície i a la línia, tenint en compte els
criteris topològics següents: dins/fora, obert/tancat, ordre dels punts, frontera i regió
i intersecció de línies.
23-Manipular materials elàstics com a suport per interioritzar les propietats
topològiques que no varien en una deformació bicontínua.
24-Classificar objectes seguint criteris topològics a través de la percepció tàctil i
visual
25-Intuir equivalències topològiques entre els objectes a través de la classificació
26-Utilitzar a nivell experimental les relacions projectives bàsiques per desenvolupar
la formació del domini de l'espai.
27-Observar la projecció de l'ombra d'un objecte en diferents situacions de l'espai.
28-Expressar a través del dibuix figuratiu, de la fotografia, del vídeo i de les
tècniques d'estampació les diferents projeccions d'un mateix objecte.
29-Utilitzar a nivell experimental les relacions mètriques bàsiques per desenvolupar
la formació del domini de l'espai.
30-Classificar figures i objectes diversos a partir de criteris mètrics.
31-Prendre dades quantitatives de manera sistemàtica a partir de l'observació de
fets de l'entorn immediat.
32-Utilitzar taules de dades per enregistrar les observacions realitzades.
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33-Representar de manera manipulativa gràfics estadístics senzills a partir de fets
reals de l'entorn immediat.
34-Resoldre situacions de lògica qualitativa utilitzant recursos manipulatius i
sensorials.
35-Expressar amb diagrames i d'altres mitjans gràfics o simbòlics situacions
prèviament manipulades.
36-Reconèixer les qualitats que defineixen un objecte per la seva forma, mida,
color, material i d'altres atributs.
37-Expressar la característica que tenen en comú uns determinats objectes agrupats
per les seves qualitats.
38-Manipular objectes d'una agrupació i interpretar que una part dels elements que
formen aquesta agrupació també hi estan inclosos.
39-Comparar dos objectes per la qualitat que els defineix i expressar les diferències
o similituds que s'observen.
40-Relacionar objectes amb criteris qualitatius i classificar-los a partir de la relació
establerta.
41-Utilitzar l'afirmació i la negació per expressar situacions de lògica qualitativa.
42-Aplicar, de manera intuïtiva, les operacions adequades per a resoldre problemes
de càlcul mental o escrit, o situacions problemàtiques.
43-Resoldre problemes seguint les diferents etapes (interpretació de l'enunciat oral,
selecció de les dades, predicció i posterior comprovació, resposta oral intuïtiva,
expressió escrita de l'algorisme i de la resposta i expressió argumentada de
l'estratègia seguida), utilitzant diferents recursos materials, gràfics i de càlcul mental
o escrit.
44-Inventar l'enunciat i la pregunta d'un problema a partir de l'operació plantejada,
de la resposta o d'un dibuix, i expressar-los oralment i per escrit.
45-Considerar les matemàtiques com a lúdiques i necessàries per resoldre
problemes quotidians.
46-Valorar positivament el propi esforç, l'adquisició de la pròpia autonomia.
47-Considerar l'error com a estímul per superar noves situacions matemàtiques.
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