EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Desplegament del currículum

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

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.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.
B.10.Identificació de punts de referència convencionals o arbitraris per a l'orientació
a l'espai.
B.11.Orientació en l'espai de l'entorn proper a partir d'uns punts de referència
utilitzant les nocions de direcció i posició.
B.12.Orientació en l'espai gràfic a partir d'uns punts de referència utilitzant les
nocions de direcció i posició.
B.13.Utilització de les nocions de direcció i posició partint de punts de referència
per orientar els altres.
B.14.Interpretació de la simbolització de les nocions espacials arbitràries.
B.15.Interpretació de la simbolització de les nocions espacials convencionals.
B.16.Representació simbòlica de les nocions espacials arbitràries.
B.17.Representació simbòlica de les nocions espacials convencionals.
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C - Direcció en els desplaçaments
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.
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.5. Reconeixement de la repetició de fets al llarg d'un curs o any.
D.6. Reconeixement de la repetició d'esdeveniments.

E - Canvi
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.
E.5. Identificació de canvis que s'han produït al llarg del temps.

F - Durada i ritme
F.3. Percepció de la durada temporal d'accions, fets i processos.
F.4. Reconeixement del temps necessari per realitzar una activitat.
F.5. Organització del propi temps en períodes establerts.

G - Simultaneïtat
G.1. Percepció de la simultaneïtat en fets propers.
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G.2. Identificació de fets simultanis.

OBSERVACIÓ
A - Percepció
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.
A.12.Discriminació de manifestacions afectives en un mateix i/o en el altres.
A.13.Discriminació entre els diferents matisos d'un tret diferencial perceptible.
A.14.Identificació de semblances i diferències entre la realitat i les seves diverses
representacions.

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.
B.4. Elecció dels estris o instruments adequats per realitzar observacions.
B.5. Identificació dels trets fonamentals que caracteritzen un element o un grup
d'elements.
B.6. Distinció entre un element o grup d'elements observats i el context.

C - De les parts al tot
C.2. Descripció de les parts per arribar a la identificació i reconeixement del tot
seguint unes pautes.
C.3. Identificació de les diferents parts que formen un element o un grup
d'elements.

167

Segon nivell escola 3-12

Cicle Mitjà

D - Canvis i transformacions
D.1. Descripció de processos, canvis i transformacions en elements o grups
d'elements seguint unes pautes.
D.2. Identificació de processos, canvis i transformacions.

E - Recollida de dades
E.2. Representació esquemàtica dels trets fonamentals d'elements o grup
d'elements observats.
E.3. Representació esquemàtica de processos, canvis i transformacions observats.
E.4. Utilització de diferents tècniques per recollir dades.
E.5. Enregistrament de dades a partir d'un guió donat.

COMPARACIÓ
A - Semblances i diferències
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.
A.14.Comparació entre les parts o els elements d'una situació simulada o narrada.

B - Contrast
B.3. Diferenciació de la distància en fenòmens i/o situacions perceptibles.
B.4. Diferenciació de la durada en fenòmens i/o situacions perceptibles.
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C - Mesura
C.4. Comparació directa de mesures d'una mateixa magnitud a partir d'unitats
convencionals.
C.5. Comparació d'intervals de temps en la cronologia de fets viscuts, narrats i
imaginats.
C.6. Ús d'instruments i tècniques de mesura convencionals.

D - Comparació de dades
D.1. Comparació d'estratègies en la resolució de situacions plantejades.

ORDENACIÓ
B - Gradació
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 par tir d'una o més d'una
variables quantitatives donades prèviament.
C.3. Situació d'una quantitat mesurable, en una ordenació.
C.4. Ordenació creixent, d'elements no manipulables a partir d'una o més d'una
variables quantitatives donades prèviament.
C.5. Ordenació decreixent, d'elements no manipulables a partir d'una o més d'una
variables quantitatives donades prèviament.
169

Segon nivell escola 3-12

Cicle Mitjà

C.6. Situació d'una quantitat en una ordenació.

D - Relacions espacio-temporals
D.4. Ordenació espacio-temporal dels elements de l'e ntorn proper.
D.5. Ordenació espacio-temporal de fets o processos, viscuts o narrats.
D.6. Ordenació espacio-temporal de fets imaginaris.

CLASSIFICACIÓ
A - Agrupament d'elements manipulables
A.6. Agrupament d'elements manipulables segons criteris propis.
A.7. Agrupament d'elements no manipulables tenint en compte un criteri.
A.8. Agrupament d'elements no manipulables tenint en compte més d'un criteri.

B - Reconeixement de criteris
B.4. Inclusió de nous elements atesa una classificació.
B.5. Deducció del criteri emprat en una classificació de dos grups.
B.6. Deducció del criteri emprat en una classificació atesos més de dos grups.

C - Jerarquització
C.1. Formació arbitrària de subgrups dins d'una classificació.
C.2. Formació de subgrups dins d'una classificació seguint uns criteris donats.

EXPRESSIÓ
A - Expressió oral
A.6. Participació en converses multidireccionals sense sortir del tema.
A.7. Expressió d'acords i desacords.
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A.8. Ús de la descripció i de la narració per expressar situac ions viscudes, fets o
fenòmens.
A.9. Utilització de vocabulari específic segons el context o registre.
A.10.Aportació d'elements nous relacionats amb el tema de la conversa.
A.11.Omissió de preguntes o informacions ja formulades en una conversa.
A.12.Reiteracions sobre intervencions per ampliar o millorar la intervenció.
A.13.Justificació de les opinions pròpies.
A.14.Precisió en l'ús dels vocabulari.

B - Expressió gràfica
B.4. Utilització de signes i símbols convencionals.
B.5. Combinació de sign es 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.
B.8. Ús de textos instructius i expositius per conèixer i/o expressar.
B.9. Representació de dades utilitzant tècniques específiques per expressar fets o
fenòmens.
B.10.Recerca d'informació i ús de diferents recursos per generar idees.

C - Expressió gestual
C.4. Ús del gest i de la mirada com a mitja ns d'expressió.
C.5. Ús del moviment per representar la realitat.
C.6. Expressió de sensacions: amb la cara, amb tot el cos.
C.7. Elecció de les tècniques més adequades a la intencionalitat.
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MEMORITZACIÓ
A - Retenció
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.
A.10.Memorització de fenòmens, processos, canvis i transformacions.

B - Emmagatzament i organització de la informació
B.1. Ús de regles mnemotècniques: repetició i concatenació.

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.
A.2. Identificació de les característiques pròpies de cada element d'una informació.
A.3. Anàlisi de les caracter ístiques pròpies de cada element d'una informació.
A.4. Identificació de les funcions dels diversos elements d'una informació.

B - Significació
B.4. Utilització dels elements contextuals per a la interpretació del missatge i de la
informació.
B.5. Interpretació dels elements d'un missatge o d'una informació segons el context.
B.6. Diferenciació entre les idees principals i les secundàries.
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INFERÈNCIA
A - Anticipació, estimació i predicció
A.4. Continuació i finalització de procesos orals i/o gràfi cs esbossats o incomplets
seguint unes pautes donades.
A.5. Continuació i finalització de procesos 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.
A.8. Planteig de preguntes a partir de fets observats, experiències, problemes i
situacions diverses.
A.9. Predicció de les transformacions o canvis resultat de la interacció entre
persones, objectes i materials tenint en compte només una propietat o
variable.

B - Experimentació i deducció
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 processos de
forma lliure.
B.5. Planificació del procés o l'experimentació per a la comprovació de supòsits o
hipòtesis de tot tipus.

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.
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C.3. Formulació de solucions o processos alternatius.

GENERALITZACIÓ
A - Relacions
A.2. 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.
B.2. Extrapolació de les dades recollides a partir de l'observació i l'estudi de fets i
fenòmens, a noves situacions, simulades o reals.
B.3. Resolució de problemes i procediments apresos en altres contextos.

C - Síntesi
C.1. Formació de noves categories conceptuals a partir de l'abstracció de les
característiques comuns entre objectes.

HÀBITS
A - Habituds d´ordre i higiene personal, de l'espai i del material
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
l'escola.
A.11.Identificació de les normes de seguretat de l'escola.
A.12.Aplicació de les normes de seguretat a l'espai escolar.
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B - Habituds de treball
B.2. Aplicació guiada de les pautes d'elaboració i presentació dels treballs.
B.3. Aplicació autònoma de les pautes d'ordre en els treballs.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.9- Distinció de l'accentuació prosòdica
1.9.1- Identificació de la síl.laba tònica de les paraules.
1.9.2- Reconeixement de la posició de la síl.laba tònica.
1.9.3- Diferenciació dels mots aguts, dels mots plans i dels mots esdrúixols.
1.9.4- Relació de la posició de la síl.laba tònica amb el significat en paraules de
significant igual.
1.9.5- Identificació de la formació de diftongs.

2.8- Aplicació de l'accentuació gràfica
2.8.1- Aplicació de l'accentuació gràfica en sons oberts i tancats en les paraules
d'ús més freqüent.
2.8.2- Aplicació de l'accentuació gràfica en les paraules agudes,
formades per síl.labes sense diftongació.

esdrúixoles

2.8.3- Diferenciació de l'accent diacrític en els monosíl.labs més freqüents.

2.9- Pràctica de normes ortogràfiques
2.9.1- Relació entre les grafies i els sons que no són de correspondència unívoca:
. sons consonàntics representats per diferents grafies
. grafies que representen diversos sons consonàntics
. neutralització de les vocals segons les diferents variants dialectals.
2.9.2- Ús de normes ortogràfiques fixes:
. la separació sil.làbica
. dígrafs més freqüents i la seva separació
. l'apostrofació
. la contracció
. emmudiment de la "r" en final de paraules en noms d'oficis i

d'infinitius.

2.9.3- Ús de normes ortogràfiques que es deriven d'aspectes morfo lògics:
. formació de femenins i masculins
. flexió verbal: present, passat, futur
. plurals de noms i adjectius: finals consonàntics
. numerals
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. diferenciació d'homòfons: amb/em/en, també/tan bé, tampoc/tan
què.

poc, perquè/per

2.9.4- Ús correcte de paraules usuals d'ortografia totalment arbitrària.
2.9.5- Reconeixement d'estructures pronominals més usuals amb apòstrof i guionet.

2.12-Substitució, ampliació i reducció de paraules i grups de
paraules
2.12.1-Identificació dels pronoms com a elements que substitueixen als objectes i a
les persones.
2.12.2-Ús del gènere i del nombre en noms, adjectius i verbs.
2.12.3-Ús de la concordança: article/nom, nom/adjectiu, nom/verb.
2.12.4-Reconeixement de famílies de paraules.
2.12.5-Ús de nexes i connectors entre mots i frases coordinades.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1.1- Elements no lingüístics
1.1.1.1- Funció dels elements no lingüístics: gest, mirada i to de veu.*

1.1.2- Registres d'ús i funcionalitat
1.1.2.1- Tipus de regi stres: formal i informal.*
1.1.2.2- Tipus de llenguatges segons les diferents situacions comunicatives.*

1.1.3- Factors de les diferents situacions comunicatives
1.1.3.1- L'emissor
nicació.*

i la seva intencionalitat com a elements bàsics de la comu-

1.1.3.2- Les relacions entre l'emissor, el receptor i el missatge.*
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1.1.4- Diferències entre text oral i text escrit
1.1.4.1- Característiques de la comunicació oral: la interacció emissor-receptor i el
context no lingüístic.*
1.1.4.2- Característiques de la comunicació escrita: l'absència de l'emissor i
d'elements contextuals no lingüístics.*
1.1.4.3- Funció del text oral i funció del text escrit.*

1.1.5- Diversitat de textos orals: textos literaris
1.1.5.1- El text literari de transmissió oral: la rondalla, el poema i els refranys.*
1.1.5.2- Els missatges orals amb un emissor i diversos receptors: l'exposició.*
1.1.5.3- Els missatges orals: el diàleg i la conversa.*
1.1.5.4- La dramatització com a representació de fets i situacions*.

1.2.1- Elements de la llengua escrita
1.2.1.1- L'ordre alfabètic.
1.2.1.2- El text com a missatge coherent i amb una intencionalitat.*

1.2.2- Registres d'ús i funcionalitat
1.2.2.1- Tipus de registres d'ús: col.loquial i literari.*

1.2.3- El text escrit com a mitjà de comunicació i fontd'informació
1.2.3.1- Funcions del text escrit.*
1.2.3.2- Els llibres com a instruments per a la recerca d'informació.*

1.2.4- Tècniques d'expressió escrita
1.2.4.1- Parts de la narració: introducció, nus, desenlla ç.*
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1.2.4.2- Elements clau d'una descripció.*
1.2.4.3- La poesia: ritme i rima.*

1.2.5- Diversitat de textos escrits: textos literaris i textos
científics
1.2.5.1- Textos literaris: la rondalla, el poema, el refrany, l'auca.*

1.3.1- Còmic, publicitat, mitjans àudio-visuals, multimèdia
1.3.1.1- El llenguatge del còmic.*
1.3.1.2- L'anunci publicitari.*

2.1.1- Vocal/consonant
2.1.1.1- Vocals tòniques: obertes i tancades.
2.1.1.2- Vocals àtones segons la variant dialectal pròpia.
2.1.1.3- Les consonants i els dígrafs.

2.1.2- Síl.laba
2.1.2.1- La síl.laba tònica i la síl.laba àtona.*
2.1.2.2- Vocals àtones segons la variant dialectal pròpia.
2.1.2.3- Els tipus de paraules segons el nombre de síl.labes: monosíl.labes,
bisíl.labes i trisíl.labes.*

2.1.3- Accentuació
2.1.3.1- L'accent gràfic.*
2.1.3.2- L'accent agut i l'accent greu.

2.1.4- Normes ortogràfiques bàsiques
2.1.4.1- Sons vocàlics tònics.
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2.1.4.2- Sons vocàlics àtons.
2.1.4.3- El sistema consonàntic: les lletres i els dígrafs.
2.1.4.4- Grups consonàntics.
2.1.4.5- Els plurals irregulars.
2.1.4.6- L'apòstrof.
2.1.4.7- La contracció.
2.1.4.8- El gènere dels mots.
2.1.4.9- Els homòfons i els homònims.

2.2.1- Relacions entre mots per la seva forma i significat
2.2.1.1- Les famílies de paraules: les paraules primitives i les paraules derivades.*
2.2.1.2- Els diminutius i els augmentatius.*

2.3.1- Paraules
2.3.1.1- Els noms comuns i els noms propis.*
2.3.1.2- Els determinants.*
2.3.1.3- Els adjectius qualificatius.*

2.3.2- Concordança
2.3.2.1- El gènere i el nombre d'adjectius, pronoms i verbs.*
2.3.2.2- La concordança en el grup nominal.*

2.3.3- Tipus de frases
2.3.3.1- Les frases exclamatives.*
2.3.3.2- Les frases fetes.*
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2.3.4- Puntuació
2.3.4.1- Funció dels signes de puntuació: el punt, la coma, els dos punts i el guió, la
interrogació i l'admiració.*

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1- Audició atenta i crítica
1.1- Interès per comprendre el missatge oral i per enriquir el vocabulari.
1.2- Respecte per la persona que produeix el missatge oral.
1.3- Valoració de les explicacions dels altres.

2- Respecte al torn de paraules, a les intervencions i idees de les altres
persones
2.1- Participació en situacions comunicatives amb un missatge clar, sintètic i en un
to i un ritme adequats al context.
2.2- Respecte al torn de paraules i al ritme de la conversa.

3- Interès per participar i fer-se entendre
3.1- Participació en situacions comunicatives, tant en l'emissió com en la recepció.
3.2- Interès per adquirir un nou vocabulari.
3.3- Actitud de precisió en l'expressió pròpia.

4- Gust per la declamació
4.1- Interès per una bona declamació.
4.2- Esforç per aprendre i memoritzar textos per declamar.

5- Interès pel text escrit
5.1- Interès per escriure amb lletra entenedora.
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5.2- Mostrar predisposició i interès per a l'aplicació de normes ortogràfiques.
5.3- Interès per utilitzar el nou vocabulari après.
5.4- Interès pel text escrit com a mitjà de comunicació d'idees.

6- Gust per la lectura
6.1- Respecte pels hàbits bàsics en l'ús de la biblioteca.
6.2- Interès pel text escrit com a mitjà de comunicació.

7- Interès per a la recerca de coneixements nous
7.1- Valoració del text escrit com a font d'informació.

11-Habituació a l'ús del diccionari
11.1-Interès per usar el diccionari com a eina de correcció ortogràfica i de font
d'informació.

12-Interès per enriquir el vocabulari
12.1-Interès per utilitzar espontàniament el vocabulari après en situacions
d'ensenyament-aprenentatge.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Seleccionar els elements bàsics d'una informació oral diferenciant les idees
principals de les secundàries
2- Participar en converses multidireccionals aportant elements nous, justificant les
pròpies opinions, no repetint ni idees ni preguntes i formulant reiteracions per a
ampliar i millorar la intervenció.
3- Interessar-se i respectar els missatges emesos per d'altres persones.
4- Utilitzar elements no lingüístics tot identificant la seva funció en situacions
comunicatives.
5- Incorporar al llenguatge espontani el lèxic nou après en
d'ensenyament-aprenentatge de l'Àrea de Llengua i de les altres Àrees.
157

situacions

Segon nivell escola 3-12

Cicle Mitjà

6- Utilitzar el tipus de text idoni a les diverses situacions comunicatives orals tot
interessant-se per precisar i ampliar el vocabulari adequat.
7- Elaborar el discurs oral tot organitzant les idees i ordenant-les en el temps.
8- Reconèixer els diferents textos literaris de transmissió oral.
9- Reproduir textos orals memoritzats anteriorment (poemes, cançon s, dites, obres
teatrals) tenint cura de pronunciar els mots amb presició i entonant correctament.
10-Reconèixer les característiques dels diversos textos de comunicació oral: el
diàleg, la conversa i l'exposició.
11-Adonar-se de la interrelació que s'estableix entre els elements bàsics de la
comunicació: emissor, receptor i missatge.
12-Diferenciar els elements i la funció d'un missatge oral dels d'un missatge escrit.
13-Distingir els mots aguts, plans i esdrúixols a partir del reconeixement de la
síl.laba tònica i la seva posició en la paraula.
14-Accentuar en la producció escrita espontània tots aquells mots d'ús freqüent
memoritzats prèviament identificant i usant correctament els accents aguts i els
accents greus.
15-Elaborar textos escrits aplicant les normes ortogràfiques pròpies del cicle,
utilitzant connectors per a precisar les idees i establint la concordança adequada.
16-Mostrar predisposició i interès per escriure correctament.
17-Identificar en un text els components de la llengua escrita: la frase, el paràgraf i
els elements no lingüístics.
18-Distingir entre diversos textos el lèxic propi del registre col.loquial, del registre
literari i del text científic.
19-Identificar els textos literaris escrits: la rondalla, el poema, el refrany i l'auca.
20-Buscar paraules al diccionari, utilitzant l'ordre alfabètic, tant per a la recerca
d'informació com per a la comprovació ortogràfica.
21-Reconèixer les funcions dels diferents tipus de textos.
22-Produir textos escrits descriptius i narratius tenint en compte les tècniques
pròpies de cadascun.
158

Segon nivell escola 3-12

Cicle Mitjà

23-Organitzar l'espai gràfic segons el tipus de text i tenir cura de la presentació.
24-Identificar les característiques pròpies del llenguatge de la imatge: el còmic,
l'anunci i el joc d'ordinador.
25-Diferenciar les vocals tòniques de les àtones i les vocals obertes de les
tancades.
26-Reconèixer les possibilitats d'ampliació del lèxic a partir de la derivació dels
mots.
27-Identificar els elements bàsics de la frase simple a partir de la seva funció.
28-Reconèixer els diferents tipus de frases simples i la seva funció.
29-Interpretar i utilitzar els diversos signes de puntuació.
30-Llegir diferents tipus de textos amb l'entonació i la dicció correctes.
31-Identificar les característiques i la funció dels elements formals (tipus de lletres,
distribució del text i signes de puntuació) d'una informació escrita.
32-Interpretar missatges escrits a partir del context, de la predicció de fets i
situacions i de la seva comprovació.
33-Utilitzar diferents tècniques per a facilitar la comprensió del text.
34-Mostrar interès per cercar informació en els llibres i altres mitjans d'informació
escrita.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.9- Distinció de l'accentuació prosòdica
1.9.1- Identificació de la formació dels diftongs.

2.8- Aplicació de l'accentuació gràfica
2.8.1- Reproducció
corresponent.

de

paraules

conegudes

i

usuals

amb

l'accent

gràfic

2.9- Pràctica de normes ortogràfiques
2.9.1- Memorització de mots i estructures més usuals.
2.9.2- Relació entre les grafies (lletres i dígrafs) i els sons que no són de
correspondència unívoca.
2.9.3- Ús de normes ortogràfiques fixes: la separació sil.làbica
2.9.4- Ús de normes ortogràfiques fixes que es deriven d'aspectes morfològics:
. formació de femenins, masculins i plurals
. flexió verbal: present, passat i futur
. h a inici de mot
. terminacions d'imperfet d'indicatiu: aba
. ús de la y com a conjunció i en situació intervocàlica
. diferenciació dels homòfons: hola/ola, hay/ahí, ala/a la/hala, haber/a ver
2.9.5- Ús correcte de paraules usuals d'ortografia totalment arbitrària.
2.9.6- Inici a la pràctica de la reescriptura de textos propis per a l'autocorreció.

2.12-Substitució, ampliació i reducció de paraules i grups de paraules
(connectors, complementació, pronoms...)
2.12.1- Ús de la concordança: article-nom, nom-adjectiu, nom-verb.
2.12.2-Ús de nexes i connectors.
2.12.3-Producció de famílies de paraules utilitzant els sufixos.
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CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.2.1- Elements de la llengua escrita
1.2.1.1- L'alfabet castellà.

2.1.1- Vocal/consonant
2.1.1.1- Els sons vocàlics.
2.1.1.2- Els sons consonàntics.
2.1.1.3- El dígraf ch.
2.1.2- Síl.laba
2.1.2.1- La separació sil.làbica.
2.1.2.2- La formació de diftongs.

2.1.3- L'accentuació
2.1.3.1- L'accent gràfic.

2.1.4- Normes ortogràfiques bàsiques
2.1.4.1- L'ortografia de les majúscules.
2.1.4.2- Grups consonàntics.
2.1.4.3- La formació de plurals

2.2.1- Relacions entre mots per la seva forma i significat
2.2.1.1- Relaciones entre significat i significant dels mots en paraules que poden
provocar interferències català/castellà.
2.2.1.2- Contingut semàntic de paraules pròpies de l'entorn.
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2.3.1- Paraules
2.3.1.1- L'article neutre.
2.3.1.2- Les formes dels pronoms personals.
2.3.1.3- El gènere i el nombre dels pronoms personals.

2.3.4- Puntuació
2.3.4.1- Normes específiques de l a puntuació.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1- Audició atenta i crítica
1.1- Interès per comprendre el missatge oral i per enriquir el vocabulari.
1.2- Respecte per la persona que produeix el missatge oral.
1.3- Valoració de les explicacions dels altres.

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

les altres

2.1- Participació en situacions comunicatives amb un missatge clar, sintètic i en un
to i un ritme adequats al context.
2.2- Respecte al torn de paraules i al ritme de la conversa.

3- Interès per participar i fer-se entendre
3.1- Participació en situacions comunicatives, tant en l'emissió com en la recepció.
3.2- Interès per adquirir un nou vocabulari.
3.3- Actitud de precisió en l'expressió pròpia.

4- Gust per la declamació
4.1- Interès per una bona declamació.
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4.2- Esforç per aprendre i memoritzar textos per declamar.

5- Interès pel text escrit
5.1- Interès per escriure amb lletra entenedora.
5.2- Mostrar predisposició i interès per a l'apli cació de normes ortogràfiques.
5.3- Interès per utilitzar el nou vocabulari après.
5.4- Interès pel text escrit com a mitjà de comunicació d'idees.

6- Gust per la lectura
6.1- Respecte pels hàbits bàsics en l'ús de la biblioteca.
6.2- Interès pel text escrit com a mitjà de comunicació.

7- Interès per a la recerca de coneixements nous
7.1- Valoració del text escrit com a font d'informació.

11-Habituació a l'ús del diccionari
11.1-Interès per usar el diccionari com a eina de correcció ortogràfica i de font
d'informació.

12-Interès per enriquir el vocabulari
12.1-Interès per utilitzar espontàniament el vocabulari après en situacions
d'ensenyament-aprenentatge.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Seleccionar els elements bàsics d'una informació oral diferenciant les idees
principals de les secundàries.
2- Participar en converses multidireccionals aportant elements nous, justificant les
pròpies opinions, no repetint ni idees ni preguntes i formulant reiteracions per a
ampliar i millorar la intervenció.
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3- Interessar-se i respectar els missatges emesos per d'altres persones.
4- Utilitzar elements no lingüístics per completar l'expressió oral.
5- Incorporar a la comunicació espontània el lèxic nou après en situacions
d'ensenyament-aprenentage.
6- Utilitzar el tipus de text idoni a les diverses situacions comunicatives orals tot
interessant-se per precisar i ampliar el vocabulari adequat.
7- Elaborar el discurs oral tot organitzant les idees i ordenant-les en el temps.
8- Distingir textos literaris de tr ansmissió oral de la cultura castellana.
9- Reproduir textos orals memoritzats anteriorment (poemes, cançons, dites, obres
teatrals) tenint cura de pronunciar els mots amb precisió i entonant correctament.
10-Identificar i aplicar el lèxic, les estructures i les frases fetes dels diferents textos
propis de la comunicació oral.
11-Reconèixer l'existència d'un únic accent gràfic i utilitzar-lo.
12-Elaborar textos escrits aplicant les normes ortogràfiques conegudes, utilitzant
connectors per a precisar les idees i establint la concordança adequada.
13-Mostrar predisposició i interès per escriure correctament en les paraules més
usuals.
14-Buscar paraules al diccionari, utilitzant l'ordre alfabètic, tant per a la recerca
d'informació com per a la comprovació ortogràfica.
15-Produir diferents tipus de textos escrits aplicant les tècniques pròpies de
cadascun.
16-Organitzar l'espai gràfic segons el tipus de text i tenir cura de la presentació.
17-Reconèixer el funcionament dels signes de puntuació i aplicar-los correctament.
18-Llegir diferents tipus de textos amb l'entonació i la dicció correctes.
19-Interpretar missatges escrits a partir del context, de la predicció de fets i
situacions i de la seva comprovació.
20-Utilitzar diferents tècniques per a facilitar la comprensió del text.
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21-Adonar-se de les interferències fonètiques, lèxiques i estructurals entre la
Llengua catalana i la Llengua castellana i mostrar interès per evitar-les.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.1- Comprensió global d'intercanvis orals a partir d'elements lingüístics i de
les característiques de la situació
1.1.1- Percepció auditiva de missatges orals amb sons nous.
1.1.2- Deducció del missatge oral pel suport gestual i per associació amb elements
extralingüístics.
1.1.3- Realització d'accions físiques com a resposta al missatge rebut oralment.
1.1.4- Identificació de missatges orals en contextos quotidians.

1.2- Comprensió de descripcions amb ajut d'imatges o sense
1.2.1- Audició de descripcions breus amb suport visual.
1.2.2- Ordenació d'accions representades amb símbols o imatges seguint un ordre
descrit prèviament.
1.2.3- Relació d'imatges representades amb la descripció oral corresponent.

1.3- Expressió oral de missatges de la classe i de la vida quotidiana
1.3.1- Repetició del missatge oral per imitació.
1.3.2- Producció de resposte s orals breus a missatges o preguntes tancades
senzilles.
1.3.3- Ús de missatges orals aplicant-hi estructures conegudes seguint un model.

1.4- Percepció, discriminació i emissió de sons, entonacions,
ritmes

accents i

1.4.1- Identificació de sons coneguts i desconeguts en una tira fònica.
1.4.2- Identificació de la presència o l'absència d'un so en paraules conegudes.
1.4.3- Discriminació i identificació del significat de les frases per l'entonació.
1.4.4- Imitació de la pronunciació i l'entona ció de paraules i frases seguint un
model.
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2.3- Transcripció d'enunciats breus establint la correspondència
so-grafia
2.3.1- Representació gràfica de l'alfabet i comparació so-grafia amb el de la llengua
d'aprenentatge.
2.3.2- Transcripció de paraules del vocabulari de l'entorn proper i identificació amb
la imatge corresponent.
2.3.3- Interpretació, per associació amb imatges o per la seva relació amb l'entorn,
de frases fetes escrites.
2.4- Utilització dels diferents recursos: diccionari pictòric, material àudiovisual, programes informàtics, etc.
2.4.1- Elaboració de diccionaris pictòrics.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Estructures comunicatives elementals
1.1.1- Estructures bàsiques comunicatives per a
salutacions, identificacions, agraïments i preferències.

l'intercanvi

d'informació:

1.1.2- Estructures bàsiques per fer descripcions senzilles de persones, animals i
objectes.

1.2- Elements essencials de morfosintaxi
1.2.1- Els determinants i els adjectius qualifica tius més utilitzats i la seva posició
dins el sintagma nominal.
1.2.2- Els pronoms personals i interrogatius més usuals.
1.2.3- Les preposicions de lloc i de temps més usuals.

1.3- Lèxic relatiu a temes d'interès per a l'alumnat
1.3.1- Vocabulari referit a fets i situacions comunicatives quotidianes: la casa, la
família, l'escola i el temps.
1.3.2- Vocabulari referit a interessos o necessitats d'expressió espontània.
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1.4- Fonologia: característiques rítmiques, entonacions bàsiques, accent i
sistema fonològic
1.4.1- El ritme i l'entonació de les frases afirmatives i negatives, interrogatives,
exclamatives i imperatives.
1.4.2- L'accent i la pronunciació de les paraules i les frases més utilitzades.

2.1- Alguns aspectes socio-culturals dels països que parlen la llengua objecte
d'aprenentatge
2.1.1- Algunes festes tradicionals dels països de parla francesa.
2.1.2- Cançons, jocs i contes populars dels països de parla francesa.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1- Interès en la producció d'entonacions, ritmes i sons nous
1.1- Respecte per una llengua i una cultura diferent a la pròpia.
1.2- Interès per la reproducció de sons, entonacions i ritmes.

2- Atenció a l'audició, a la bona pronúncia, als ritmes i sons nous
2.1- Valoració de l'audició atenta com a mitjà necessari per a la comprensió.
2.2- Consciència de la importància d'una bona audició per adquirir un model
fonològic.
2.3- Respecte per les comunicacions orals dels companys i les companyes.

3- Superació de la possible inhibició inicial davant la nova llengua
3.1- Participació desinhibida en les produccions orals per entendre i fer-se
entendre.

4- Esforç per comprendre i fer-se comprendre
4.1- Interès per entendre i expressar-se en una llengua diferent a la pròpia.
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4.2- Participació activa en les converses orals de petits grups, grup-classe o per
parelles.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Discriminar i diferenciar sons en una tira fònica mostrant respecte per una
llengua diferent a la pròpia.
2- Identificar el significat d'algunes p araules desconegudes per les seves
semblances fonètiques amb la llengua pròpia.
3- Esforçar-se per entendre una llengua diferent a la pròpia i valorar l'audició atenta
com a mitjà necessari per a la comprensió.
4- Identificar les diferències d'entonació entre la llengua francesa i la pròpia per
comparació d'ambdues.
5- Reconèixer la intencionalitat d'un missatge per l'entonació de la frase.
6- Deduir el missatge global d'un text oral pel suport gestual i per associació amb
elements extralingüístics.
7- Conscienciar-se de la importància d'adquirir un model fonètic i fer-ne ús dels
recursos àudio-visuals, tot respectant aquest material.
8- Donar resposta a missatges rebuts oralment mitjançant l'acció.
9- Localitzar objectes de l'espai proper mitjançant la comprensió d'instruccions orals
senzilles.
10-Localitzar objectes en l'espai gràfic mitjançant la comprensió d'instruccions orals
senzilles.
11-Identificar la presència o l'absència d'un so en paraules conegudes.
12-Establir correspondències entre imatges d'elements de l'entorn proper i el
vocabulari après.
13-Ordenar accions de les activitats quotidianes i dels elements de l'entorn proper,
representades amb símbols o imatges, seguint un criteri prèviament descrit
oralment.
14-Classificar el vocabulari conegut representat en imatges per camps semàntics i/o
per criteris fonètics.
15-Identificar les paraules conegudes en un text oral breu i senzill.
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16-Identificar missatges orals senzills en contextos quotidians.
17-Relacionar imatges de persones, animals o objectes amb la descripció oral
corresponent.
18-Identificar alguns contes i cançons populars pel seu text, amb el recolzament
d'altres recursos.
19-Posar interès per expressar-se en una llengua diferent a la pròpia i utilitzant les
estratègies d'expressió oral ja apreses.
20-Participar activament en les converses orals en petits grups, grup-classe o per
parelles i respectar les comunicacions orals dels companys i les companyes.
21-Adonar-se de la importància de l'ús de recursos extra-lingüístics tant en
l'expressió com en la comprensió orals.
22-Reproduir sons, entonacions i ritmes amb rigorositat.
23-Reproduir oralment paraules del vocabulari de l'entorn proper i frases fetes.
24-Reproduir oralment
intencionalitat.

frases

amb

cadències

diferents

segons

la

seva

25-Completar oralment una enumeració de vocabulari o una frase seguint un model.
26-Respondre oral i breument, amb recolzament gestual, a preguntes tancades i
senzilles en situacions referides a les situacions quotidianes.
27-Elaborar oralment diàlegs breus d'ús freqüent en l'intercanvi social de la vida
diària utilitzant estructures senzilles treballades i recursos extra-lingüístics per ferse entendre i no inhibir-se.
28-Expressar oralment missatges senzills utilitzant preposicions de lloc per orientar
als altres en un entorn concret, fent servir els objectes com a punt de referència.
29-Utilitzar el vocabulari après per elaborar diàlegs i descripcions orals.
30-Fer ús de les estructures sintàctiques apreses per produir missatges orals
seguint un model.
31-Utilitzar progressivament les categories gramaticals més elementals de la
llengua francesa.
32-Conèixer alguns costums de les festes tradicionals dels països de parla francesa
i comparar-les amb les pròpies.
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33-Memoritzar endevinalles, frases fetes, poemes i cançons populars de la llengua
francesa.
34-Utilitzar la concatenació i les relacions amb la llengua pròpia per recordar el
vocabulari i els textos apresos.
35-Interpretar frases fetes escrites, per associació amb imatges o per la seva
relació amb l'entorn.
36-Transcriure paraules de vocabulari de l'entorn proper i identificar-les amb la
imatge corresponent.
37-Adonar-se de la correspondència so-grafia en paraules i frases d'ús habitual a
l'aula, representant-les i comparant-les amb les de la llengua d'aprenentatge.
38-Deduir algunes arbitrarietats ortogràfiques senzilles en observar la grafia de les
paraules i frases fetes més usuals.
39-Completar un text escrit senzill, amb vocabulari après prèviament, seguint una
pauta.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.1- Comprensió global d'intercanvis orals a partir d'elements lingüístics i de
les característiques de la situació
1.1.1- Percepció auditiva de missatges orals amb sons nous.
1.1.2- Deducció del missatge oral pel suport gestual i per associació amb elements
extralingüístics.
1.1.3- Realització d'accions físiques com a resposta al missatge rebut oralment.
1.1.4- Identificació de missatges orals en contextos quotidians.

1.2- Comprensió de descripcions amb ajut d'imatges o sense
1.2.1- Audició de descripcions breus amb suport visual.
1.2.2- Ordenació d'accions representades amb símbols o imatges seguint un ordre
descrit prèviament.
1.2.3- Relació d'imatges representades amb la descripció oral corresponent.

1.3- Expressió oral de missatges de la classe i de la vida quotidiana
1.3.1- Repetició del missatge oral per imitació.
1.3.2- Producció de respostes orals breus a missatges o preguntes tancades
senzilles.
1.3.3- Ús de missatges orals aplicant-hi estructures conegudes seguint un model.

1.4- Percepció, discriminació i emissió de sons, entonacions,
ritmes

accents i

1.4.1- Identificació de sons coneguts i desconeguts en una tira fònica.
1.4.2- Identificació de la presència o l'absència d'un so en paraules conegudes.
1.4.3- Discriminació i identificació del significat de les frases per l'entonació.
1.4.4- Imitació de la pronunciació i l'entonació de paraules i frases seguint un
model.
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2.3- Transcripció d'enunciats breus establint la correspondència so-grafia
2.3.1- Representació gràfica de l'alfabet i comparació so-grafia amb el de la llengua
d'aprenentatge.
2.3.2- Transcripció de paraules del vocabulari de l'entorn proper i identificació amb
la imatge corresponent.
2.3.3- Interpretació, per associació amb imatges o per la seva relació amb l'entorn,
de frases fetes escrites.
2.4- Utilització dels diferents recursos: diccionari pictòric, material àudiovisual, programes informàtics, etc.
2.4.1- Elaboració de diccionaris pictòrics.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Estructures comunicatives elementals
1.1.1- Estructures bàsiques comunicatives per a
salutacions, identificacions, agraïments i preferències.

l'intercanvi

d'informació:

1.1.2- Estructures bàsiques per fer descripcions senzilles de persones, animals i
objectes.

1.2- Elements essencials de morfosintaxi
1.2.1- Els determinants i els adjectius qualificatius més utilitzats i la seva posició
dins el sintagma nominal.
1.2.2- Els pronoms personals i interrogatius més usuals.
1.2.3- Les preposicions de lloc i de temps més usuals.

1.3- Lèxic relatiu a temes d'interès per a l'alumnat
1.3.1- Vocabulari referit a fets i situacions comunicatives quotidianes: la casa, la
família, l'escola i el temps.
1.3.2- Vocabulari referit a interessos o necessitats d'expressió espontània.
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1.4- Fonologia: característiques rítmiques, entonacions bàsiques, accent i
sistema fonològic
1.4.1- El ritme i l'entonació de les frases afirmatives i negatives, interrogatives,
exclamatives i imperatives.
1.4.2- L'accent i la pronunciació de les paraules i les frases més utilitzades.

2.1- Alguns aspectes socio-culturals dels països que parlen la llengua objecte
d'aprenentatge
2.1.1- Algunes festes tradicionals dels països anglo-saxons.
2.1.2- Cançons, jocs i contes populars dels països anglo-saxons.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1- Interès en la producció d'entonacions, ritmes i sons nous
1.1- Respecte per una llengua i una cultura diferent a la pròpia.
1.2- Interès per la reproducció de sons, entonacions i ritmes.

2- Atenció a l'audició, a la bona pronúncia, als ritmes i sons nous
2.1- Consciència de la importància d'una bona audició per adquirir un model
fonològic.
2.2- Respecte per les comunicacions orals dels companys i les companyes.

3- Superació de la possible inhibició inicial davant la novallengua
3.1- Participació desinhibida en les produccions orals.

4- Esforç per comprendre i fer-se comprendre
4.1- Interès per entendre i expressar-se en una llengua diferent a la pròpia.
4.2- Participació activa en les converses orals de petits grups, grup-classe o per
parelles.
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OBJECTIUS DE CICLE
1- Discriminar i diferenciar sons en una tira fònica mostrant respecte per una
llengua diferent a la pròpia.
2- Identificar el significat d'algunes paraules desconegudes per
semblances fonètiques amb la llengua pròpia.

les seves

3- Esforçar-se per entendre una llengua diferent a la pròpia i valorar l'audició atenta
com a mitjà necessari per a la comprensió.
4- Identificar les diferències d'entonació entre la llengua anglesa i la pròpia per
comparació d'ambdues.
5- Reconèixer la intencionalitat d'un missatge per l'entonació de la frase.
6- Deduir el missatge global d'un text oral pel suport gestual i per associació amb
elements extralingüístics.
7- Conscienciar-se de la im portància d'adquirir un model fonètic i fer-ne ús dels
recursos àudio-visuals, tot respectant aquest material.
8- Donar resposta als missatges rebuts oralment mitjançant l'acció.
9- Localitzar objectes de l'espai proper mitjançant la comprensió d'instruccions orals
senzilles.
10-Localitzar objectes en l'espai gràfic mitjançant la comprensió d'instruccions orals
senzilles.
11-Identificar la presència o l'absència d'un so en paraules conegudes.
12-Establir correspondències entre imatges d'elements de l'entorn proper i el
vocabulari après.
13-Ordenar accions de les activitats quotidianes i dels elements de l'entorn proper,
representades amb símbols o imatges, seguint un criteri prèviament descrit
oralment.
14-Classificar el vocabulari conegut representat en imatges per camps semàntics i/o
per criteris fonètics.
15-Identificar les paraules conegudes en un text oral breu i senzill.
16-Identificar missatges orals senzills en contextos quotidians.
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17-Relacionar imatges de persones, animals o objectes amb la descripció oral
corresponent.
18-Identificar alguns contes i cançons populars pel seu text, amb el recolzament
d'altres recursos.
19-Posar interès per expressar-se en una llengua diferent a la pròpia i utilitzant
estratègies d'expressió oral ja apreses.
20-Participar activament en les converses en petit grup, grup-classe o per parelles i
respectar les comunicacions orals dels companys i les companyes.
21-Adonar-se de la importància de l'ús de recursos extra-lingüístics tant en
l'expressió com en la comprensió orals.
22-Reproduir sons, entonacions i ritmes amb rigorositat.
23-Reproduir oralment paraules del vocabulari de l'entorn proper i frases fetes.
24-Reproduir oralment
intencionalitat.

frases

amb

cadències

diferents

segons

la

seva

25-Completar oralment una enumeració de vocabulari o una frase seguint un model.
26-Respondre oral i breument, amb recolzament gestual, a preguntes tancades i
senzilles en situacions referides a les activitats quotidianes.
27-Elaborar oralment diàlegs breus d'ús freqüent, en l'intercanvi social de la vida
diària, utilitzant estructures senzilles treballades i recursos extra-lingüístics per ferse entendre i no inhibir-se.
28-Expressar oralment missatges senzills utilitzant preposicions de lloc per orientar
als altres en un entorn concret, fent servir els objectes com a punt de referència.
29-Utilitzar el vocabulari après per elaborar diàlegs i descripcions orals.
30-Fer ús de les estructures sintàctiques apreses per produir missatges orals
seguint un model.
31-Utilitzar progressivament les categories gramaticals més elementals de la
llengua anglesa.
32-Conèixer alguns costums de les festes tradicionals dels països anglo-saxons i
comparar-les amb les pròpies.
33-Memoritzar endevinalles, frases fetes, poemes i cançons populars de la llengua
anglesa.
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34-Utilitzar la concatenació i les relacions amb la llengua pròpia per recordar el
vocabulari i els textos apresos.
35-Interpretar frases fetes escrites, per associació amb imatges o per la seva
relació amb l'entorn.
36-Transcriure paraules de vocabulari de l'entorn proper i identificar-les amb la
imatge corresponent.
37-Adonar-se de la correspondència so-grafia en les paraules i frases d'ús habitual
a l'aula, representant-les gràficament i comparant-les amb les de la llengua
d'aprenentatge.
38-Deduir algunes arbitrarietats ortogràfiques senzilles en observar la grafia de les
paraules i frases fetes més usuals.
39-Completar un text escrit senzill, amb vocabulari après prèviament, seguint una
pauta.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.3- Realització, utilització i interpretació de plànols i mapes
1.3.1- Identificació i ordenació d'imatges representades en diferents escales.
1.3.2- Ús de diferents escales per a la lectura de plànols i mapes.
1.3.3- Ús de codis o signes gràfics per simular diversos espais o objectes en un
plànol.
1.3.4- Identificació dels codis o signes gràfics convencionals d'un plànol o mapa.
1.3.5- Representació gràfica d'un espai conegut i proper utilitzant diferents unitats
de mesura.
1.3.6- Iniciació al maneig de la brúixola en l'orientació i realització d'itineraris guiats.
1.3.7- Localització de l'estel Polar i d'altres constel.lacions per orientar-se.

2.2- Utilització de diferents unitats de mesura temporal i històriques
2.2.1- Identificació del pas del temps partint de la història personal.
2.2.2- Estimació dels canvis en objectes, paisatges urbans o rurals on es constati el
pas del temps.
2.2.3- Identificació de manifestacions artístiques, properes, de diferents èpoques
històriques.

*3.6- Expressió de conclusions lligades a l'anàlisi de
artístiques d'origen religiós

manifestacions

3.6.1- Relació de les festes populars amb vivències i manifestacions religioses.
3.6.2- Identificació d'algunes manifestacions artístiques properes de cair e religiós.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.3- Drets i deures personal i col.lectius
1.3.1- L'assemblea de classe com òrgan de decisió col.lectiva.
1.3.2- Els drets i deures dels alumnes a l'escola.
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2.1- Sistemes naturals i els seus components (iniciació)
2.1.1- El relleu: muntanyes, valls, planes i depressions.
2.1.2- Els agents atmosfèrics: pluja, vent i temperatura.
2.1.3- La conca fluvial: el cabal d'un riu, el curs i els seus afluents.
2.1.4- El clima com a element condicionant de la vegetació.
2.1.5- Els boscos, espais naturals, afectats per l'acció de l'home.

2.2- Els sistemes humans i els seus components (iniciació)
2.2.1- Característiques de l'hàbitat humà: concentrat i dispers.
2.2.2- Tipus de comerç: els mercats comarcals i locals.
2.2.3- Els mitjans de comunicació més importants.
2.2.4- Els residus urbans i el seu reciclatge.
2.2.5- Els canvis o transformacions urbanes i rurals a través del temps.
2.2.6- Els senyals i les normes de circulació més importants per al vianant.

2.3- Sistemes natural i humans a Catalunya
2.3.1- El bosc mediterrani: alzina, roure.
2.3.2- Relacions entre els diversos elements d'un sistema natural.
2.3.3- La població de la localitat o comarca: origen i distribució.

3.1- L'agricultura i les activitats primàries, la indústria i les
secundàries, els serveis i les activitatsterciàries
3.1.1- Les activitats primàries: agricultura, ramaderia, mineria, pesca.
3.1.2- Característiques socials i humanes pròpies de cada sector.
3.1.3- La matèria primera: vegetal, mineral, animal.
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3.1.4- Els serveis de la població o comarca.

3.2- Paisatges rurals, industrials i urbans
3.2.1- Components del paisatge d'un entorn rural: conreus, zona urbana o dispersa.
3.2.2- Diferents conreus segons la seva ubicació.
3.2.3- Components del paisatge d'un entorn industrial.
3.2.4- Les xarxes de comunicació: carreteres, autopistes, cinturons, rondes, tren,
metro, aeroport, port.
3.2.5- Funcions dels transports.

3.3- Organització de la vida social i el treball
3.3.1- La comunitat com element bàsic per cobrir les necessitats.
3.3.2- Diferents organitzacions socials i culturals de l'entorn proper.
*3.4- La influència de les diverses cultures religioses en l'organització de la
vida social
3.4.1- Les festes populars.

4.1- Símbols d'identitat cultural i nacional de Catalunya
4.1.1- Els símbols d'identitat de Catalunya: els Segadors, la senyera.
4.1.2- Catalunya part d'un territori més extens: Estat Espanyol, U.E.

4.2- La creació artística i cultural: el patrimoni històrico-cultural
4.2.1- L'art com a manifestació cultural.
4.2.2- Catalans universals: artistes, polítics, intel.lectuals.

4.3- Organització política, territorial i administrativa
4.3.1- El municipi com a organització política, territorial i administrativa.
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4.3.2- Les funcions del batlle i els regidors municipals.
4.3.3- Els serveis municipals.

*4.4- Les cultures religioses i la creació artística i cultural
4.4.1- Costums, fets i personatges més significatiu s vinculats a diverses religions.

5.1- La vida i el treball en altres temps
5.1.1- Els oficis i els artesans evolució i transformació al llarg del temps.

5.3- Fets i persones rellevants de la història de Catalunya i Espanya
5.3.1- Llegenda de Xifré el Pilós. L'origen de la senyera.

*5.4- Costums, fets i personatges significatius vinculats a les
diverses religions de la història de la humanitat
5.4.1- Situacions, elements i personatges de les tradicions i festes populars
vinculats a la religió.
5.4.2- Elements de tipus pagà i de tipus religiós de les festes i celebracions
populars.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1.3- Acceptació de les normes referides a si mateix, com a persona
i com a membre d'una comunitat
1.3.1- Respecte per les normes d'àmbit proper: família, carrer, barri, poble, escola,
classe i seguretat ciutadana.
1.3.2- Actitud crítica davant decisions preses per concretar una norma de la vida
quotidiana.

2.1- Sensibilització pels drets i deures humans
2.1.1- Consideració de l'error personal com estímul per millorar la solidaritat.
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2.2- Participació en la vida col.lectiva respectant les normes de convivència.
2.2.1- Esperit crític, progressiu, de les tasques
benestar col.lectiu.

quotidianes encaminades al

2.3- Respecte dels béns materials de les persones, institucions o serveis
2.3.1- Respecte pels materials col.lectius de l'aula i de l'escola.
2.3.2- Cooperació responsable en mantenir els llocs visitats nets i amb ordre.

3.1- Sentiment de pertinença a Catalunya
3.1.1- Consciència de pertanya a una col.lectivitat.

3.2- Atribució de valor al patrimoni
3.2.1- Valoració i respecte del patrimoni cultural.

3.3- Sensibilització per la protecció del medi ambient
3.3.1- Respecte i estimació de la natura.
3.3.2- Interès per endegar accions que afavoreixin la millora del medi ambient.

4.1- Interès per conèixer manifestacions i fets històrics, socials i culturals
4.1.1- Aproximació de l'entorn proper com a mitjà de recerca d'informació.
4.1.2- Interès per conèixer la pròpia història i la de l'entorn.

4.2- Acceptació de les normes de treball col.lectiu
4.2.1- Valoració, progressiva, per mostrar-se respectuós amb les decisions
col.lectives de la classe.
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OBJECTIUS DEL CICLE
1- Identificar, localitzar i utilitzar els conceptes de dreta i esquerra per indicar
direccions o posicions segons la posició de l'observador.
2- Identificar i localitzar punts de referència convencionals (el Sol, l'Estel Polar, la
molsa) per orientar-nos i orientar els altres a l'espai tenin t en compte la posició de
l'observador.
3- Manipular i utilitzar la brúixola per orientar-se i orientar.
4- Saber reconèixer els punts cardinals a l'espai.
5- Traçar itineraris i saber-los seguir fent ús de la brúixola i orientant-se amb els
punts cardinals.
6- Orientar i situar els punts cardinals en un plànol o mapa de l'entorn proper.
7- Dibuixar objectes des de diferents punts de vista de l'observador.
8- Visualitzar, comparar i ordenar dibuixos produïts en diferents mides.
9-Observar, interpretar l'escala d'un mapa o plànol de la realitat propera.
10-Comparar plànols i mapes de diferents escales.
11-Reconèixer l'escala que s'utilitza en un plànol o mapa per representar espais
naturals o urbans, identificant els elements que el configuren.
12-Confeccionar un plànol de la classe, cambra, pati amb mesures no
convencionals o convencionals: peus, rajoles, cm.
13-Identificar la silueta del plànol de la població, en el mapa de la comarca i el de
Catalunya i d'altres fàcils d'identificar.
14-Identificar i interpretar els codis o signes gràfics en plànols de la pròpia població
o comarca.
15-Observar, interpretar plànols o mapes reconeixent-hi els components més
rellevants: muntanyes, rius, llacs, planes, deltes, zones urbanes.
16-Observar directament i distingir les parts més rellevants que configuren el relleu
de la o comarca.
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17-Utilitzar textos instructius per conèixer i expressar la realitat geogràfica, cultural i
social de la població o comarca.
18-Confeccionar una maqueta per representar els elements més rellevants de la
població o comarca: carrers, serveis, cases, muntanyes, rius, llacs, deltes.
19-Representar en mapes els sistemes natural i humà del poble o comarca.
20-Constatar els canvis que s'aprecien al llarg del temps mitjançant visualització de
fotografies, vestits, objectes, paisatges naturals i urbans de la població o comarca.
21-Diferenciar els trets més rellevants que s'han produït al llarg del temps de la
població, persones o objectes.
22-Utilitzar i memoritzar el vocabulari específic per identificar els trets més
rellevants de l'entorn proper.
23-Observar, sistemàticament, els canvis atmosfèrics per definir el clima de la
població o comarca. Observant la pluja, la temperatura i el vent.
24-Utilitzar instruments que permetin l'observació dels agents atmosfèrics:
termòmetre, pluviòmetre.
25-Representar en gràfiques de barres els fenòmens atmosfèrics.
26-Interpretar les gràfiques per definir les característiques del clima de la població o
comarca.
27-Reconèixer en un dibuix esquemàtic els elements de la conca fluvial.
28-Deduir, mitjançant gràfiques, el cabal del riu.
29-Conèixer l'aprofitament de l'aigua i l'ús que en fa l'home: embassament, rec, ús
urbà i industrial de la població o comarca.
30-Recerca d'informació sobre fets relacionats amb la població o comarca.
31-Respectar l'entorn proper mostrant actituds de civisme al carrer, escola, llocs
que es visiten.
32-Comentar i contrastar opinions per endegar accions que millorin l'entorn.
33-Descriure les característiques de les diferents tipologies de boscos.
34-Situar en un plànol o mapa els espais naturals, ajardinats de la població o
comarca.
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35-Descriure els canvis o transformacions dels components d'un bosc per l'acció de
l'home i els agents atmosfèrics: incendis, reforestacions, sequeres.
36-Respectar i col.laborar en la millora dels hàbitats naturals.
37-Conèixer les característiques d'organització i funcions d'una ciutat
38-Participar activament en les accions endegades a l'escola o població per reciclar
deixalles urbanes: paper, piles, vidre.
39-Reconèixer l'organització política, administrativa de la pròpia població: regidors,
batlle.
40-Localitzar en plànols o mapes l'establiment humà de la població o comarca.
41-Situar les xarxes de comunicacions de la població o comarca: carreteres,
autopistes, rondes, autovies, camins forestals.
42-Classificar les diverses vies de comunicació segons les seves funcions.
43-Conèixer, mitjançant gràfiques o mapes, la distribució territorial de la població de
la pròpia població o comarca.
44-Distingir l'hàbitat urbà del rural.
45-Comentar i constatar com els mitjans de comunicació esdevenen elements
bàsics per a la comunicació: telèfon, fax, correo, radio, televisió, premsa.
46-Reconèixer les normes i senyals de circulació dels vianants i vehicles.
47-Respectar les normes de circulació ciutadana en desplaçaments per la ciutat.
48-Recollir dades, amb un guió donat, sobre l'activitat econòmica de la població de
la pròpia ciutat o poble o de la comarca o l'origen de la població.
49-Elaborar gràfiques de barres per discernir l'origen de la població de la localitat.
50-Classificar l'activitat econòmica de la població o comarca per sectors: primari,
secundari i terciari.
51-Observar directament les activitats econòmiques majoritàries de la població o
comarca.
52-Distingir entre matèria primera i producte elaborat.
53-Comentar col.lectivament i reconèixer l'organització de la vida laboral: sou,
contracte, beneficis.
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54-Elaborar col.lectivament un qüestionari per endegar les funcions de: batlle,
regidors de la població.
55-Observar diversos serveis de la població: transports, biblioteca, correus,
depuradores, papereres, il.luminació dels carrers.
56-Delimitar el territori que constitueix el municipi.
57-Escoltar i exposar la influència de les diverses cultures religioses o ètniques que
incideixen i influeixen en l'entorn proper.
58-Conèixer i situar en el temps la llegenda d'en Xifré el Pilós.
59-Cercar informació sobre personatges significatius de Catalunya: catalans
universals.
60-Mostrar-se sensible i interessat per conèixer la diversitat cultural actual i del
passat: retaules, catedrals, castells, manifestacions artístiques diferents de les
pròpies del nostre país.
61-Contrastar conclusions lligades a l'anàlisi de manifestacions o vivències d'origen
religiós: festes populars, art religiós proper a l'entorn.
62-Mostrar-se sensible a les creacions artístiques i culturals que configuren el
patrimoni cultural de Catalunya.
63-Respectar el material escolar i les instal.lacions de l'escola.
64-Conèixer i comentar la importància els drets i deures dels alumnes a l'escola a
partir de les assembles de classe.
65-Cercar informació sobre els Drets dels Infants.
66-Observar l'empremta del pas del temps en objectes, vestits, fotografies,
habitatges.
67-Ordenar temporalment tot el que hem observat per descobrir el pas del temps.
68-Recollir dades, amb un guió donat, per esbrinar oficis que encara rauen en la
memòria de les persones més grans del poble o ciutat.
69-Identificar oficis actuals o extingits amb fotografies, nom de carrers, cognoms.
70-Interpretar el canvi que han sofert diversos oficis.
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71-Comentar els canvis que s'han produït al llarg d'un any o temps llarg: festes
populars, costums d'un poble.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.1- Utilització d'eines, instruments i aparells
1.1.1- Utilització d 'eines i aparells per facilitar l'observació directa i indirecta.
1.1.2- Utilització acurada d'eines de tecnologia i bricolatge d'ús habitual.
1.1.3- Utilització d'electrodomèstics i d'aparells electrònics de tractament i
comunicació d'informació d'ús quotidià.

1.2- Muntatge i desmuntatge de dispositius i aparells
1.2.1- Desmuntatge, muntatge i anàlisi d'eines, mecanismes, màquines i joguines
de funcionament manual, mecànic o elèctric d'ús corrent.
1.2.2- Muntatge d'algun mecanisme o màquina senzilla utilitzant diversos recursos i
eines.
1.2.3- Construcció d'instruments
convencionals i personals.

de

mesura

històrics,

convencionals,

no

1.2.4- Construcció d'un sistema elèctric que controli directament un dispositiu, fent
servir un interruptor.

1.3- Ús d'habilitats i tècniques
1.3.1- Ús de tècniques de recol.lecció de mostres animals, minerals o vegetals, així
com la seva classificació, ordenació i registre.
1.3.2- Realització de tècniques de laboratori senzilles amb especial atenció a la
prevenció, protecció i seguretat.
1.3.3- Simulació de situacions o problemes científics.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Diversitat de materials i objectes
1.1.1- Objectes i materials: característiques i propietats. Duresa, flexibilitat i
solubilitat.
1.1.2- Els estat de la matèria: gasós, líquid i sòlid.
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1.2- Diversitat d'organismes
1.2.1- El món mineral, el món vegetal i el món animal. Característiques i diferències.
1.2.2- El món animal: invertebrats i vertebrats. Característi ques i diferències.
1.2.3- L'ésser humà com a vertebrat: Principals ossos, articulacions i músculs. El
moviment com a fonament de la funció de relació. Higiene de l'aparell locomotor.
1.2.4- Diferents tipus de classificació d'animals en base a l'alimentació, el
desplaçament i la reproducció.

1.3- Diversitat d'entorns físics
1.3.1- El medi físic i el món mineral: el cel, l'aire, l'aigua i les roques.
1.3.2- El paisatge natural: clima, fauna, relleu i vegetació. Diversitat de paisatges
1.3.3- La Terra en el sistema solar.

2.2- Canvis i temps
2.2.1- El dia i la nit: el cicle de la lluna.
2.2.2- L'any: característiques de les estacions.
2.2.3- Canvis de propietats d'alguns materials d'ús quotidià.

2.3- Els processos dels éssers vius
2.3.1- El cicle vital d'algunes plantes de l'entorn.
2.3.2- Els principals òrgans de les plantes.
2.3.3- L'ésser humà: creixement i transformació del cos humà. L'alimentació i la
digestió: principals òrgans i la seva higiene.
2.3.4-La reproducció: òrgans de la dona i de l'home i la seva higiene.

3.1- Òrgans i fenòmens que permeten a l'ésser humà establir relacions:
sentits i percepció, orientació i posició, llum so
i
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3.1.1- Els sentits i la seva higiene. Els sentits i les sensacions com a fonament de la
percepció i l'observació.
3.1.2- La llum: fonts, reflexió, miralls i ombres. Cossos transparents, translúcids,
opacs i reflectors.
3.1.3- El so: fonts, ressò, intensitat. El soroll i el silenci.

3.2- Interrelacions ecològiques
3.2.1- L'adaptació dels éssers vius a l'ambient en que viuen.
3.2.2- La interrelació entre animals i entre animals i entorn: cadenes alimentàries i
ecosistemes.

3.3- Efectes de la intervenció dels éssers vius en el medi
3.3.1- La conservació de la natura i la contaminació.
3.3.2- La criança i la domesticació d'animals.
3.3.3- La protecció de plantes i d'animals. Les espècies protegides.

4.1- Aportacions de les màquines a l'activitat humana
4.1.1- Avantatges de l'ús de màquines a la vida personal, a casa, a l'escola, a la
localitat, a la societat.
4.1.2- El funcionament de mecanismes i màquines d'un, dos o tres operadors,
màquines per al moviment i per al desplaçament.
4.1.3- Les eines de bricolatge d'ús corrent.

4.3- Col.laboració del progrés i de la tècnica a la salut i a la millora de la
qualitat de vida
4.3.1- Nocions sobre els microorganismes.
4.3.2- Els medicaments més comuns i la seva aplicació. Antibiòtics i vacunes. Les
vacunes obligatòries.
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4.4- L'espècie humana com a agent transformador del paisatge
4.4.1- El trànsit. La contaminació atmosfèrica i el soroll a les ciutats.
4.4.2- L'eliminació de les deixalles: abocadors, incineradores i reciclatge. La
recollida selectiva de residus. Materials reciclables.

4.5- Conservació de la natura
4.5.1- La ciutat humanitzada: zones verdes, zones peatonals, transport públic,
serveis, lleure i participació ciutadana.
4.5.2- Els espais naturals protegits.

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

seguretat i

1.1- Responsabilitat en l'ús de materials, aparells, eines i instruments d'observació i
experimentació, i constància en l'aplicació de les seves normes d'ús.
1.2- Atenció i respecte a les normes de seguretat en la realització d'observacions i
experimentacions.
1.3- Valoració positiva de la higiene personal, en relació a
consciència de la relació entre higiene i salut.

un mateix i als altres i

3- Interès pels processos científics.
3.1- Curiositat i constància en l'observació i l'anàli si de fets i fenòmens de la natura
i de la ciència.
3.2- Interès per la verificació de petites hipòtesis científiques, previsions i
raonaments, així com la seva comprovació experimental.

5- Responsabilitat en l'establiment de relacions amb les persones
i l'entorn
5.1.- Respecte a l'entorn en la recol.lecció de mostres animals, minerals o vegetals i
la realització d'experiències i col.laboració en la conservació del medi proper.
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5.2- Interès pel coneixement de si mateix, dels altres i de l'entorn, i per l'establiment
de relacions.
5.3- Consciència de les transformacions del paisatge degudes a l'activitat humana.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Conèixer el funcionament i tenir destresa i cura en la utilització d'estris de
laboratori, instruments d'observació, aparells de mesura, eines de bricolatge,
electrodomèstics i aparells electrònics de tractament i comunicació d'informació.
2- Desmuntar i muntar eines, mecanismes, màquines i instruments de mesura de
funcionament manual, mecànic o elèctric d'ús corrent, utilitzant diversos recursos i
eines.
3- Aplicar ce forma correcta i acurada algunes tècniques de laboratori com les de
trasvassament de líquids, de neteja d'eines de vidre o metall, tot utilitzant mesures
de protecció i de seguretat apropiades.
4- Utilitzar mètodes de recollida de mostres de minerals, vegetals i animals, tot
respectant l'entorn, i classificar-les, etiquetar-les i ordenar-les segons diferents
criteris.
5- Utilitzar taules per al registre de dades del medi natural recollides per observa ció
o experimentació, i representar-les per mitjà de diagrames de barres o de línies o
pictogrames.
6- Identificar i descriure les principals característiques quantitatives i qualitatives
d'objectes, éssers vius i fenòmens a partir de l'observació directa i indirecta.
7- Identificar les variables que intervenen en un procés de canvi o transformació a
partir de l'observació directa.
8- Observar i descriure, oralment i per escrit, canvis i transformacions que es
produeixen en objectes, éssers vius i fenòmens del medi natural a partir de
l'observació o de l'experimentació, atenent a les diferents variables que intervenen.
9- Preveure el resultat d'alguna prova experimental i comprovar el resultat i efectuar
les correccions si és el cas.
10-Extreure conclusions a partir d'observacions i experiències realitzades sobre
algun fet, mitjançant un procés d'inferència.
11-Extreure informació de llibres, documents àudio-visuals i bases de dades,
organitzar-la i sintetitzar les idees principals.
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12-Distingir entre objecte i material, reconeixent algunes propietats bàsiques, com
la duresa, la flexibilitat i la solubilitat, i el seu estat físic en condicions habituals.
13- Descriure els canvi d'estat per escalfament o refredament en els materials i
objectes d'ús corrent i alguns dels efectes en les propietats (dilatació, contracció).
14-Ordenar les diferents fases del cicle de l'aigua i descriure-les amb el vocabulari
adequat.
15-Identificar algunes de les roques més comunes de l'entorn proper, assenyalant
el seu origen i alguna de les seves propietats.
16-Identificar algunes de les plantes comunes o característiques de la vegetació
local.
17-Enumerar les diferències entre els animals vertebrats i invertebrats i descriure el
principals tipus així com alguna de les seves característiques principals i exemples
propers o significatius.
18-Localitzar i enumerar els principals ossos, músculs i òrgans de l'aparell
reproductor i de l'aparell digestiu del cos humà, en imatges o en models anatòmics i
relacionar-ho amb la pràctica dels hàbits d'higiene corresponents.
19-Descriure les característiques dels animals relacionades amb l'alimentació i els
diferents tipus: carnívors, herbívors i omnívors.
20-Localitzar i enumerar les principals parts d'una planta que intervenen en la
nutrició i la reproducció i descriure el cicle vital d'alguna planta de l'entorn proper.
21-Identificar els trets fonamentals dels paisatges de muntanya, interiors i
costaners, atenent al clima i a la vegetació.
22-Conèixer els moviments de la Terra i de la Lluna, observant i reconeixent les
fases de la Lluna i el seu cicle periòdic, i relacionant l'any i el dia amb la translació i
la rotació.
23- Observar, comparar i descriure els canvis de clima, de la vegetació i dels
animals al llarg de les estacions de l'any.
24-Identificar el tipus d'estímul que capta cada sentit i la resposta de l'organisme a
les diferents sensacions.
25-Identificar diferents fonts de llum, descriure les seves propietats i classificar els
objectes en transparents, translúcids, opacs i reflectors a la llum.
26-Identificar diferents fonts del so i descriure les seves propietats.
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27-Descriure algunes característiques d'espècies animals i vegetals significatives
que els hi permetin adaptar-se al seu medi i algunes relacions alimentàries que
s'estableixen entre animals i entorn.
28-Indicar els avantatges de la domesticació d'espècies animals.
29-Indicar algunes espècies protegides d'animals i vegetals del país.
30-Reconèixer la utilitat de l'ús de màquines per a facilitar la vida quotidiana, a la
llar, a l'escola, al treball, i a la societat en general i descriure les característiques
d'alguna de les mes significatives en l'entorn.
31-Respectar l'entorn en la recol.lecció de mostres animals, minerals o vegetals i en
la realització d'observacions i d'experiències.
32-Aplicar les normes i els hàbits d'higiene personal i de seguretat en la utilització
d'aparells, al laboratori i en la vida quotidiana.
33-Mostrar interès pels fets del món natural i de la ciència i per a la realització de
processos experimentals.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA

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

Orientació

A2

A3

B8

Observació

A1
3
C5

D2

Ordenació

A1
2
A1
0
B4

B5

D5

Classificació

A7

A8

Expressió

A9

Memorització

A6

A1
4
A9

Interpretació

A1

B6

Inferència

A4

A5

Generalització

A2

B1

Hàbits

A8

A9

Comparació

B1
0

B1
2

B1
3

B1
4

C5

B4

B5

B6

B7

C5

C6

B1

C1

A6

B3

B4

C1

A1
0

A1
1

A1
2

B2

B3

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECIÍFICS
1- Cant individual i col.lectiu atenent la respiració
1.1- Percepció d'una cançó seguint el fraseig.
1.2- Acompanyament rítmic de cançons.
1.3- Reconeixement de cançons segons el seu ritme o melodia.
1.4- Precisió d'afinació del repertori de cançons.
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3- Interpretació de cançons tradicionals catalanes i d'altres
països
3.1- Interpretació del repertori atenent a diferents aspectes com postura del cos,
col.locació de la veu, control de la respiració (inspiració i expiració), articulació del
text, tessitura apropiada, intensitat adequada, sentit musical.

4- Anàlisi, classificació de cançons i d'obres escoltades en audicions
4.1- Anàlisi dels trets fonamental que configuran l'estructura bàsica d'una cançó o
d'una audició partint de l'oïda.
4.2- Classificació de cançons o obres atenent els instruments musicals de
l'orquestra que la composen o que destaquen.

6- Escolta, reconeixement, imitació i reproducció dels silencis i
seves qualitats.
6.1- Escolta i reconeixement de seqüències sonores
diferents qualitats del so: timbre, intensitat, durada i alçada.
6.2- Reproducció, amb objectes o instruments,
combinin diferents qualitats del so i silenci.

que

sons i les

combinin

de seqüències sonores que

6.3- Creació i interpretació de composicions que combinin les diferents qualitats del
so.

7- Experimentació amb
instruments diversos

diversos

materials,

recursos

tecnològics

7.1- Creació de combinacions rítmiques del so a p artir de diferents fonts sonores:
instruments existents, instruments de pròpia creació, sintetitzadors i mitjans
informàtics.

9- Precisió i correlació entre pulsació i ritme
9.1- Precisió en el reconeixement rítmic a partir d'una cançó.
9.2- Precisió en la interpretació dels ritmes d'una cançó o una melodia.
9.3- Precisió en la pulsació.
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10-Imitació de relacions rítmiques o melòdiques
10.1-Escolta d'intervals i de ritmes proposats pel mestre amb la veu o amb un
instrument.
10.2-Reconeixement auditiu de ritmes, intervals o fragments melòdics.
10.3-Imitació d'intervals i de melodies proposades pel mestre fent-ne o no la
fonomia.
10.4-Interiorització de ritmes i d'intervals.

11-Interpretació de danses
11.1-Escolta silenciosa i atenta de les diverses frases musicals que composen la
dansa.
11.2-Imitació de les diferents figures de la dansa reproduïdes pel mestre.
11.3-Situació espacial combinant-se amb els companys i companyes.

12-Lectura i escriptura de cançons, de temes o fragments d'obres
12.1-Reconeixement, reproducció i interpretació, d'intervals, melodies i cançons a
partir de la representació al pentagrama, de la fonomímia, del nom de les notes,
de l'audició i de la informàtica.

13-Improvisació i creació rítmica i melòdica
13.1- Improvisació de ritmes amb instruments o objectes.
13.2-Creació d'una melodia amb les notes apreses.

14-Audicions en directe i enregistrades
14.1-Audició de fragments curts d'una obra enregistrada.
14.2-Audició atenta d'una obra en viu.
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15-Reconeixement auditiu d'obres, temes, instruments i formes
15.1-Identificació d'estructures musicals senzilles que continguin elements com la
repetició, el tema, la variació, la tornada i d'altres.

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 amb o sense acompanyament.
1.1.2- Cànon a 2 veus i 3 veus.
1.1.3- Cançó a 2 i 3 veus amb o sense acompanyament.

1.2- La veu, mitjà d'expressió musical i la seva higiene
1.2.1- Dinàmiques: piano i mezzoforte.
1.2.2- Lligat i picat.

2.2- El fet sonor com a element de comunicació. Importància del
silenci
2.2.1- Famílies d'instruments.
2.2.2- Ressonància i eco
2.2.3- Pianíssim, piano, mezzoforte, forte, fortíssim.

3.1- El ritme, les figures rítmiques, la mètrica.
3.1.1- Ritme i moviment amb figures i combinacions rítmiques de blanca, negra,
dues corxeres i quatre semicorxeres.
3.1.2- Mètrica binària.

3.2- La dansa
3.2.1- Danses tradic ionals i altres amb balanceig, gir, desplaçament, punteig,
rotllana i molinet.
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4.1- Iniciació al llenguatge musical
4.1.1- Valors rítmics: rodona, blanca, quatre semicorxeres i blanca amb punt.
Pauses de rodona i blanca.
4.1.2- Poliritmia a dos grups.
4.1.3- L'escala musical.
4.1.4- Compassos: binari.
4.1.5- Signes d'expressió: reguladors.
4.1.6- Signes de dinàmica: pp, p, mf, f, ff.
4.1.7- Signes de tempo: lent, moderat, ràpid.
4.1.8- Signes de repetició.

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 tradicionals: flabiol i tamborí, gralla i tenora.
5.1.3- Instruments de l'orquestra.
5.1.4- Cor mixt, cor infantil, orquestra, duet, quartet.

5.2- Formes i gèneres musicals, autors i obres diverses
5.2.1- Rondó, tema i variacions, imitació.
5.2.2- Compositors i obres senzilles.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1- Participació i respecte en les interpretacions i creacions
col.lectives
1.1- Interès en la interpretació de cançons.
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1.2- Atenció al gest de direcció del mestre o de la mestra
1.3- Valoració de la interpretació i del goig de la pràctica del cant.

2- Esforç en l'emissió precisa de la veu
2.1- Valoració de la correcta emissió de la veu i de la necessària actitud postural.
2.2- Esforç en la correcció de l'afinació.

3- Valoració de la veu com a mitjà de comunicació
3.1- Responsabilitat en la higiene de l'aparell fonador.

5- Interès per la interpretació i audició musical
5.1- Respecte per les interpretacions musicals col.lectives.
5.2- Autocrítica de la interpretació musical.
5.3- Constància i esforç per mantenir atenció i silenci en l'audició musical
enregistrada i en viu.
5.4- Interès i curiositat per escoltar creacions d'autors i estils diversos.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Cantar cançons individualment i col.lectivament: a l'uníson, a cànon, a veus, amb
acompanyament, gaudint de la interpretació de i seguint les indicacions del director
o directora.
2- Interpretar i memoritzar un repertori de cançons tradicionals catalanes i d'altres,
atenent a la correcta postura del cos, la respiració, l'afinació, la precisió rítmica, la
tessitura i la intensitat adequada.
3- Interpretar les cançons vetllant per la correcta articulació del text, l'expressió
musical i el sentit de les frases reconèixent i analitzant en elles els elements del
llenguatge musical.
4- Identificar cançons a partir del reconeixement del ritme o de la melodia, distingint
la forma i l'estructura d'algunes.
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5- Ser constant i estar atent en la correcta emissió de la veu.
6- Valorar la interpretació musical col.lectiva i el temps que significa la seva
preparació.
7-Escoltar, imitar, reconèixer i reproduir fórmules rítmiques proposades.
8-Executar amb precisió la pulsació i el ritme.
9-Interpretar correctament les polirítmies que es proposin.
10-Distingir la mètrica binària.
11-Adequar el moviment del cos a diferents velocitats de pulsació: lenta, intermèdia
i ràpida.
12-Executar moviments lliures d'acord amb el que suggereix una melodia.
13-Interpretar moviments coordinats individualment o en grup a partir de l'audició
musical.
14-Ballar danses tradicionals realitzant les figures i moviments proposats, atenent
a la correcta postura i equilibri del cos, valorant la seva realització com un treball
de grup.
15-Respectar el repòs i el moviment en el desenvolupament de l'activitat de la
dansa.
16-Escoltar, imitar, reconèixer i reproduir intervals i girs melòdics proposats,
reconeixent els elements rítmico-melòdics treballats.
17-Llegir i escriure els elements gràfics de la música amb la finalitat d'adquirir
destresa en el coneixement del llenguatge musical i una millor orientació en el
pentagrama.
18-Executar amb correcció els signes de dinàmica, expressió i el vocabulari musical
treballat.
19-Improvisar i crear composicions pròpies amb els elements coneguts del
llenguatge musical.
20-Valorar la importància del silenci com a element necessari per generar música.
21-Valorar l'esforç propi i dels altres per aconseguir un bon resultat sonor, a partir
del coneixement del llenguatge musical com a eina indispensable per la pràctica de
la música.
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22-Esforçar-se en interpretar i escriure correctament els signes de la grafia i de
l'expressió musical.
23-Escoltar amb atenció obres o fragments musicals enregistrades i en viu,
reconeixent a partir de l'audició diversos gèneres, estils i autors.
24-Identificar estructures senzilles i petites formes musicals.
25-Identificar els principals instruments de l'orquestra i alguns de populars.
26-Identificar, fins i tot de forma simultània, els principals elements sonors en una
audició.
27-Delectar-se en escoltar música.
28-Respectar i valorar les interpretacions musicals.
29-Ser responsable del material de l'aula i de les instal.lacions de la classe de
música.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

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

Orientació

F4

F5

Observació

A1
0

A1
1

B1
2
A1
2

C6

C9

A1
3

A1
4

B6

C2

Ordenació

B4

B5

B6

Classificació

A6

Expressió

A9

Memorització

A8

A1
4
C1

B4

B5

B6

B7

B1
0

Interpretació

A1

A2

A3

B4

B5

B6

Inferència

A4

A5

A6

A9

B3

B4

C1

Generalització

B1

Hàbits

A6

A7

A8

A9

A1
0

A1
1

A1
2

C3

E2

B2

B3

Comparació

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
4- Domini del gest. Execució d'apunts
4.1- Utilització del gest per a la descripció d'elements o conjunt d'elements.
4.2- Experimentació de traços en suports de diferents qualitats, mesura i format.

12-Utilització de tècniques: dibuix, pintura, collage, tècniques
tridimensionals, fotografia, fotomuntatge i reprografia

mixtes,

12.1-Experimentació de diverses tècniques plàstiques com a mitjà d'expressió.
12.2-Experimentació de la relació entre espai i forma des d'angles diferents.
12.3-Caracterització de les superfícies a partir de la delimitació lineal,tonal i de
textura.
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12.4-Experimentació de l'estructuració de la forma tridimensional, configuració del
volum.
12.5-Realització de composicions amb formes equilibrades.

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 tècniques informàtiques aplicades a la creació i reproducció d'imatges.
13.2-Experimentació de les possibilitats de
cadascun d'aquests mitjans.

representació gràfica i espacial de

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- La percepció. L'observació. Els sentits
1.1.1- Els sentits i les sensacions com a elements de la percepció i l'observació.

1.2- Forma i imatge. Figura i fons. Tipologia de la forma.
1.2.1- Forma-imatge: comparacions, relacions i distorsions.
1.2.2- Figura-fons: discriminació i complementació.
1.2.3- Les formes: esquematització, croquis i figures geomètriques.

1.3- El punt de vista
1.3.1- Diferents punts de vista en l'observació d'un objecte.

1.4- La línia i el traç
1.4.1- La línia i el traç com a generadors de formes i figures.

2.1- Llenguatge visual i plàstic: la forma, el color, la composició i la imatge.
2.1.1- La mesura i la proporció de la forma.
2.1.2- Els elements visuals d'una composició.
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2.1.3- Els colors: classificació, mescla i gradació.
2.1.4- Seqüenciació d'imatges.

2.2- Elements de relació: inici a l'estructura, la proporcionalitat, l'equilibri i el
moviment.
2.2.1- L'equilibri entre els elements d'una composició.
2.2.2- La proporció entre els diversos elements d'una composició.
2.2.3- El moviment en la representació de persones i objectes.

2.3- El missatge i el seu significat: iniciació als signes, als símbols i als codis
visuals
2.3.1- El llenguatge visual i plàstic com a mitjà de comunicació.
2.3.2- Signes, símbols i codis visuals d'ús quotidià.

3.1- La representació bidimensional del volum: dels objectes, les plantes, els
animals, la figura humana.
3.1.1- Perspectiva frontal en la representació plana.

3.3- Instruments, tècniques i materials com a elements de comunicació i
expressió
3.3.1- Possibilitats plàstiques dels diferents materials i dels diferents instruments.
3.3.2- Propietats dels diferents materials: duresa, textura, resistència i solidesa.

3.4- Principals manifestacions de l'art català i universal: significat cultural,
funció comunicativa, valors estètics.
3.4.1- Manifestacions
efemèrides.

de l'art català i universal d'acord amb celebracions i
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CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
2- Inquietud per experimentar
2.1- Curiositat per descobrir i experimentar amb noves eines, tècniques, materials i
estils del món visual i plàstic.

3- Sensibilitat vers els fenòmens estètics
3.1- Respecte i valoració de les manifestacions estètiques i artístiques.

5- Conscienciació dels missatges visuals presents en l'ambient
5.1- Valoració de la dimensió estètica dels missatges plàstics.
5.2- Atenció i sensibilització crítica vers els missatges visuals de l'entorn proper.

6- Sensibilització vers el món de l'art i de la imatge
6.1- Interès per conèixer manifestacions de les arts plàstiques.

7- Esperit de superació de les pròpies possibilitats plàstiques
7.1- Valoració crítica de les pròpies creacions i de les dels companys i companyes.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Observar l'entorn a partir de la percepció dels sentits, especialment de la vista i
el tacte, i de retenir els principals trets característics dels elements plàstics.
2- Mostrar interès per observar el món visual, per experimentar amb noves eines,
tècniques i materials, essent sensible i crític als missatges plàstics de l'entorn.
3- Representar amb materials diversos i aplicant-hi diferents tècniques plàstiques,
elements de l'entorn natural a partir de l'observació, la retenció i l'evocació de
dades.
4- Descriure relacions, fàcilment observables, entre espai i forma a nivell
topològic, mètric i projectiu.
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5- Distingir en diferents manifestacions artístiques els elements que contraposen
forma i imatge, figura i fons.
6- Observar i representar, objectes, elements, la figura humana i imatges des de
diferents punts de vista: davant, darrera, de cos tat, lluny, a prop, estàtics o en
moviment.
7- Aplicar tractaments diversificats al traçat de la línia: continuïtat, gruix, direcció i
intensitat, segons el suport utilitzat i la intencionalitat desitjada.
8- Experimentar la caracterització de diferents superfícies a nivell tonal, de textura i
de delimitació lineal.
9- Experimentar, amb materials diversos, la configuració del volum a partir de les
seves tres dimensions: ample, alt, profund.
10-Analitzar la relació que s'estableix en l'espai entre les formes d'una composició
atenent a l'equilibri, la proporció i la mesura.
11-Experimentar la composició de formes i d'imatges a partir de la còpia o de la
imaginació, aplicant-hi criteris d'equilibri, proporció, simetria, perspectiva i plans.
12-Crear imatges diferents a partir de l'exercitació de la imaginació.
13-Observar el color en diferents entorns i la seva funció com a element de contrast
que aporta: profunditat, equilibri, volum i lluminositat.
14-Mostrar coneixement dels colors, la seva classificació, les mescles bàsiques i
gradacions, aplicant-los adequadament en les composicions plàstiques.
15-Representar accions i moviments en una seqüència d'imatges.
16-Copsar les idees expressades i la intencionalitat en una imatge plàstica o en
una seqüència d'imatges.
17-Identificar signes, codis i símbols en missatges plàstics de l'entorn quotidià i dels
mitjans de comunicació.
18-Representar cossos i objectes en una superfície plana donant-los sensació de
volum a partir de la utilització del clar-obscur.
19-Descobrir en diferents manifestacions culturals populars i artístiques referents
propis de la cultura catalana.
20-Expressar sentiments i vivències en les produccions pròpies aplicant-hi
tècniques diferents i tenint en compte les possibilitats plàstiques dels materials i els
instruments a emprar.
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21-Distingir i identificar els elements que forneixen la comunicació plàstica: forma,
mesura, color i textura.
22-Aplicar amb correcció, en la producció de composicions plàstiques, diferents
tècniques, materials i eines, en funció de les seves característiques.
23-Experimentar noves tecnologies i l'utillatge corresponent per a la creació,
reproducció i enregistrament d'imatges.
24-Mostrar interès pel món de l'art i de la imatge.
25-Mostrar respecte per les pròpies creacions i les dels companys i companyes, tot
reconeixent-ne les diferències i apreciant-ne els valors.
26-Organitzar la distribució del temps per realitzar les tasques de creació plàstica.
27-Tractar amb cura el material i mantenir-lo en ordre.
28-Responsabilitzar-se de la pulcritud en la realització i la presentació dels treballs
tant individuals com en grup.
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EDUCACIÓ FÍSICA

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

Orientació

F4
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A1
2
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4
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A9
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B7
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C6

C7

A1
1

A1
2

B2

C1

B3

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS ESPECÍFICS
1.1- Control tònic i control de la respiració
1.1.1- Control del pas de situacions de repòs a situacions de moviment i contrast
tensió/relaxació.
1.1.2- Control de les diferents fases de la respiració nasal i bucal i de l'apnea.
1.1.3- Adaptació dels moviments respiratoris a diferents graus d'activitat física.

1.2- Ajust postural
1.2.1- Coordinació de moviments entre les parts simètriques del cos.
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1.2.2- Control de la mobilitat de la columna vertebral i ajust a posicions corporals
diverses.

1.3- Orientació en l'espai. Orientació en el temps. Ritme
1.3.1- Control de la lateralitat en moviment i en repòs.
1.3.2- Execució de moviments bàsics a partir de la dansa: desplaçaments, girs,
punteig, molinet.
1.3.3- Execució de moviments propis de la dansa coordinats amb objectes.

2.1- Execució d'habilitats motrius bàsiques i habilitats motrius específiques
2.1.1- Control conscient de la resposta corporal: co ordinació de mans i peus,
postura del tronc, flexions i salts.
2.1.2- Control de la postura corporal en seure.
2.1.3- Coordinació de moviments de braç i canell.
2.1.4- Coordinació i diferenciació de moviments de les dues mans i els dos peus.
2.1.5- Execució de salts, reptacions, marxes, curses, llançaments i recepcions en
diferents situacions.
2.1.6- Manteniment de l'equilibri.

3.1- Aplicació de la força incidint en el component coordinatiu
3.1.1- Experimentació i adaptació de la resposta corporal davant de moviments on
s'apliqui la força.

3.2- Increment de la resistència general
3.2.1- Control i dosificació de l'esforç per a millorar la resistència a partir de la
utilització dels mecanismes físics propis.

3.3- Manteniment de la flexibilitat. Increment de velocitat
3.3.1- Experimentació de la flexibilitat en les diferents parts del cos i combinació de
moviments de diferents articulacions.
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3.3.2- Manteniment del ritme durant la marxa i experimentació d'acceleracions i
deceleracions en marxa i cursa.
3.3.3- Adaptació de la velocitat de reacció davant diferents estímuls.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- L'estructura corporal
1.1.1- Elements de l'aparell locomotor i moviment.
1.1.2- Funcions de la columna vertebral, les espatlles i la cintura en l'equilibri, el
moviment i l'activitat física.

1.2- La funcionalitat orgànica
1.2.1- Aparell respiratori i control de la respiració.
1.2.2- Funcions de l'aparell circulatori relacionades amb l'activitat física.
1.2.3- Activitat muscular: contracció-relaxació.

1.3- Les possibilitats perceptives
1.3.1- La percepció dels diferents estímuls pels sentits.
1.3.2- Sentits que orienten l'activitat motora: la vista i l'oïda en relació al
desplaçament i l'equilibri.

1.4- Consciència del propi moviment i de la postura
1.4.1- Centre de gravetat corporal.
1.4.2- El cos en equilibri: repòs i desplaçaments.
1.4.3- Control de la contracció muscular i de la postura. Tensió, distensió i postures
ergonòmiques.
1.4.4- Torsió, inclinació i flexió.
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2.1- Nocions relacionades amb la pròpia orientació
2.1.1- Lateralitat: segments corporals dominants.
2.1.2- Direccionalitat dels moviments propis.

2.2- Nocions de relació entre el cos, els objectes i l'espai exterior
2.2.1- Lateralitat a l'espai i/o amb referències externes.
2.2.2- Situació en l'espai.
2.2.3- Dispersió i agrupació en l'espai.
2.2.4- Distància.

2.4- Nocions relacionades amb el temps. El ritme
2.4.1- Alternança de ritmes i velocitats.
2.4.2- Ritme del cos en repòs i en desplaçament.

2.5- Estructuració espacio-temporal
2.5.1- Distància i desplaçament.
2.5.2- Moviment i velocitat.
2.5.3- Gir amb o sense desplaçament.

3.1- Esports i danses com a elements culturals
3.1.1- Jocs pre-esportius: agilitat, llançaments i recepcions, situació en l'espai,
coneixement del camp de joc, sentit de grup i organització d'equips.
3.1.2- Moviments propis de la dansa: desplaçaments, girs, punteig, molinet i altres.
3.1.3- Objectes propis de la dansa: bastons, cintes, mocadors, cascavells i altres.
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4.1- El cos com a mitjà de comunicació: expressió i comprensió
4.1.1- Gestos i expressions en la comunicació gestual.
4.1.2- L'expressió corporal individual i col.lectiva com a mitjà de comunicació.

5.1- Jocs tradicionals i populars.
5.1.1- Jocs en equip. La norma.
5.1.2- Jocs tradicionals i jocs d'altres països.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1- Acceptació i estimació del propi cos
1.1- Acceptació de les limitacions del propi cos.
1.2- Reconeixement de les possib ilitats motrius sense ostentació.

4- Gust i satisfacció per l'activitat física
4.1- Conscienciació de l'acció benefactora de l'activitat física controlada.

5- Esforç per vèncer les dificultats superables. Autosuperaciópersonal
5.1- Esforç per conèixer, analitzar i resoldre els propis problemes motrius.
5.2- Consciència que l'acció de l'activitat física pot ser benefactora de cara a les
pròpies dificultats.

6- Valoració de la higiene i la salut
6.1- Consciència de la importància de la higiene i la seguretat de tot allò que
n'afecta als altres companys en l'activitat física.
6.2- Reconeixement de l'acció benefactora de l'activitat física en la salut.
6.3- Consciència de les dificultats i els riscos en l'activitat física i de la necessitat
del control i la mesura.
218

Segon nivell escola 3-12

Cicle Mitjà

8- Acceptació i respecte a la diversitat física, d'opinió id'acció.
8.1- Esforç per col.laborar amb l'altre en la superació de les seves dificultats
físiques.
8.2- Participació en les activitats físiques en grup, amb tolerància i respecte vers els
altres, independentment dels resultats.

9- Responsabilitat envers les normes
9.1- Atenció a les normes de l'activitat física.

10- Respecte a la natura, les instal.lacions i el material
10.1-Valoració positiva de les activitats realitzades en el medi natural i respecte
vers l'entorn.
10.2-Responsabilitat envers els materials i les instal.lacions específiques.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Utilitzar l'organització de l'espai i el temps respecte al propi cos als altres i
respecte a un espai físic donat en situacions quotidianes i l'activitat física.
2- Identificar els elements estructurals del cos: aparell locomotor, columna vertebral,
cintura.
3- Utilitzar correctament la lateralitat pròpia.
4- Interpretar ordres referents a agrupació i dispersió en l'espai.
5- Mostrar coneixement dels aparells respiratori i circulatori i de l'activitat i
coordinació muscular.
6- Reconèixer la funció dels sentits que orienten l'activitat motora.
7- Anticipar el desplaçament en funció de la distànc ia, la velocitat i l'acceleració
dels objectes.
8- Experimentar i comparar la pròpia velocitat respecte a la dels altres.
9- Reconèixer els diferents ritmes del cos tant en repòs com en desplaçament.
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10-Realitzar, amb precisió, moviments corporals relacionats amb estructures
rítmiques escoltades.
11-Reproduir moviments corresponents a danses diverses.
12-Coordinar els moviments i els desplaçaments de la dansa a nivell individual i
amb els companys i companyes.
13-Executar moviments propis de la dansa en coordinació amb objectes diversos:
bastons, cintes, mocadors.
14-Identificar el centre de gravetat corporal i controlar l'equilibri corporal amb els
mecanismes que ho possibiliten.
15-Mostrar coneixement de les diferents possibilitats corporals de: torsió, inclinació
i flexió.
16-Distingir i aplicar postures econòmiques (ergonòmiques), tant a l'hora de seure
com per realitzar diversos exercicis, controlant la posició i els moviments de la
columna vertebral.
17-Realitzar de forma coordinada moviments de mans i peus.
18-Executar moviments del cos atenent a la correcta postura del tronc.
19-Realitzar flexions tenint cura i domini de les parts que hi intervenen.
20-Executar salts, marxes i curses amb una correcta postura del cos.
21-Realitzar canvis ràpids d'acció o de direcció durant la realització de curses.
22-Controlar el moviment corporal en lliscar, reptar o desplaçar-se en quadrupèdia.
23-Realitzar activitats motrius bàsiques atenent a la bona organització corporal:
moviments de braç i canell, moviments de mans i peus, equilibris, llançaments i girs.
24-Controlar la coordinació, l'orientació corporal i la precisió en l'acció de llençar i
en la de rebre.
25-Aplicar la força coordinant les diferents parts del cos que intervenen en l'esforç.
26-Córrer lentament a ritme constant durant una cursa llarga, mantenint el ritme
respiratori.
27-Executar el moviment de marxa mantenint el control de l'esforç i el ritme
respiratori.
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28-Utilitzar el màxim recorregut de les articulacions.
29-Controlar les diferents fases de la respiració (inspiració, retenció i expiració) i
utilitzar diferents ritmes respiratoris en el transcurs de l'activitat física.
30-Controlar la coordinació de moviments a partir de la respiració i atenent a la
correcta articulació.
31-Executar contraccions musculars limitant l'articulació de moviment i alliberant
moviments.
32-Relaxar voluntàriament la musculatura del cos després de la contracció.
33-Controlar la musculatura en els llançaments de precisió, els desplaçament i els
salts.
34-Mostrar coneixement de diferents esports individuals i d'equip i les seves
normes.
35-Improvisar i descobrir expressions i moviments a partir de postures diverses, tot
entenent el cos com a mitjà de comunicació i expressió.
36-Identificar el significat de gestos i expressions corporals i saber representar-los.
37-Descriure situacions relacionades amb l'activitat física i la comunicació corporal
utilitzant amb precisió el vocabulari propi de l'àrea.
38-Improvisar i realitzar jocs de tota mena (dramàtics, sensorials i tradicionals).
39-Reconèixer la necessitat de les normes en el joc i l'activitat tant individual com
en grup.
40-Tenir una actitud positiva envers el propi cos.
41-Apreciar les pròpies possibilitats físiques sense ostentacions.
42-Acceptar les pròpies limitacions corporals.
43-Tenir consciència i valorar el plaer que produeix l'activitat benefactora de
l'activitat física controlada.
44-Ser constant en l'esforç per superar els propis problemes motrius.
45-Tenir cura de la higiene i seguretat personal i col.lectiva.
46-Acceptar i respectar la diversitat física respecte als companys i companyes.
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47-Valorar positivament la participació en activitats físiques en grup.
48-Responsabilitzar-se de mantenir en bon estat el material i les instal.lacions
esportives.
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Distribució de les seqüències dels continguts de procediments genèrics
seleccionades per al cicle.
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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- Reconeixement del valor de les xifres en funció de la posició que ocupin en
els nombres fins el milió i canvis d'unitats.
4.1.2- Utilització de diagrames, símbols lògics, símbols aritmètics, taules de doble
entrada i gràfics estadístics senzills per a la representació de dades i situacions.
4.1.3- Utilització de les unitats de cada magnitud i de les abreviatures (longitud,
massa, capacitat, temps i geomètriques).

4.2- Expressió de relacions, fets i accions propis de les matemàtiques
mitjançant els noms, els signes i els símbols que els designen
4.2.1- Expressió oral, escrita i simbòlica de nombres naturals, fraccions senzilles i
decimals d'ús quotidià.
4.2.2- Representació gràfica de relacions entre elements i grups d'elements amb
signes i símbols arbitraris i convencionals.
4.2.3- Expressió escrita d'igualtats i equivalències utilitzant els símbols de les
operacions (+, -, x, *,
, ÷, /, =suma).

5.1- Utilització d'algorismes per resoldre operacions d'addició, subtracció,
multiplicació i divisió
5.1.1- Aplicació dels algorismes per a la resolució de sumes, restes sense portar-ne
i portant-ne i multiplicacions de nombres naturals.
5.1.2- Aplicació de la divisió de nombres naturals per nombres d'una i dues xifres.
5.1.3- Utilització de recursos i tècniques de càlcul mental, tempteig, màquines i
diagrames per a la resolució de les principals operacions.
5.1.4- Composició i descomposició de nombres utilitzant diferents algorismes.
5.1.5- Modificació i equilibració d'igualtats i equivalències, recorrent a les
operacions estàndards, les operacions inverses i a les propietats commutativa i
associativa de les operacions.
5.1.6- Ús del parèntesi en les operacions de càlcul escrit.
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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 la resolució dels
algorismes bàsics.
5.2.2- Utilització i selecció d'instruments i materials destinats al càlcul i a la
manipulació de nombres segons l'operació a realitzar.
5.2.3- Coneixement, selecció i ús amb precisió d'instruments de mesura en funció
de la magnitud i de les unitats més adients a la quantitat a mesurar.
5.2.4- Reconeixement i construcció de figures
planes isoperimètriques per
comparació, càlcul i dibuix i comparació de les seves superfícies per superposició o
per descomposició.
5.2.5- Construcció, descomposició i transformacions de figures planes i de cossos
amb peces, paper, llapis o programari i utilitzant les eines de construcció
geomètrica (regle, escaire, compàs i transportador).

6.2- Combinació de conceptes aritmètics, geomètrics i de mesura per tal de
resoldre problemes.
6.2.1- Resolució gràfica i numèrica de problemes combinant les operacions amb
números naturals conegudes.
6.2.2- Quantificació i representació gràfica de mesures i dades com a recurs per a
la resolució de situacions problemàtiques.
6.2.3- Resolució de problemes de mesura amb la utilització de conceptes
geomètrics.

CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS
1.1- Valor cardinal del nombre i posicional de les xifres
1.1.1- El nombre natural: la funció ordinal, la cardinal o quantitativa i la de mesura.
1.1.2- Les relacions entre nombres naturals: igualtat, desigualtat i ordre.
1.1.3- Sistema de numeració decimal: miler, desena de miler, centena de miler i
milió.
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1.2- Addició, subtracció, multiplicació i divisió
1.2.1- La multiplicació com acció de sumar repetides vegades una mateixa
quantitat.
1.2.2- La divisió com acció de repartir i distribuir.
1.2.3- Les operacions inverses: suma/resta,multiplicació/divisió.
1.2.4- La prioritat operacional i la funció del parèntesi.

1.3- Propietats de l'addició i multiplicació: commutativa i associativa i
distributiva
1.3.1- L'equilibri entre els termes d'una igualtat amb sumes i restes a partir de
l'increment o la disminució dels seus termes.
1.3.2- Sumes equivalents: les propietats commutativa i associativa.
1.3.3- Relacions entre els elements o termes de les sumes, les restes, les
multiplicacions i les divisions.
1.3.4- Productes equivalents: les propietats commutativa i associativa.

2.1- La fracció com a part com expressió d'una mesura i com a

operador

2.1.1- La fracció com a part d'una unitat, d'una quantitat o una figura.
2.1.2- Fraccions senzilles d'ús quotidià: 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 i 3/4.

3.1- El nombre decimal com a fracció decimal
3.1.1- Sistema de numeració decimal: la dècima i la centèsima.
3.1.2- El valor posicional de les xifres decimals i els canvis d'unitats.

4.1- Longitud, massa, capacitat, temps, valor i preu
4.1.1- Unitats de mesura del sistema mètric decimal i les seves abreviatures:
quilòmetre, decímetre, gram, litre.
4.1.2- Unitats de mesura del temps i les seves abreviatures: segle, dècada, any,
trimestre, mes, setmana, dia, hora, minut i segon.
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4.1.3- Unitats de mesura del preu i les seves abreviatures: bitllets i monedes d'ús
corrent.
4.1.4- El valor posicional en les unitats de mesura, les equivalències i els canvis
d'unitats.
4.1.5- El valor aproximat de les mesures: l'estimació i l'erro r.
4.1.6- Els principals instruments de mesura quotidians i científics.

5.1- Figures lineals, planes i espacials
5.1.1- Noció d'espai, superfície i línia.
5.1.2- Les línies: semirectes, segments, línies poligonals obertes i tancades.
5.1.3- Rectes perpendiculars, paral.leles, secants i creuades.
5.1.4- Superfícies i figures planes i corbes. Concavitat i convexitat.
5.1.5- Els polígons: elements, classificació segons el nombre de costats. Polígons
regulars.
5.1.6- Triangles i paral.lelograms: class ificació segons els costats i els angles.
5.1.7- El cercle: circumferència, centre, radi i diàmetre.
5.1.8- Els poliedres: prismes i piràmides.
5.1.9- Cossos rodons: cilindres, cons i esferes.

5.2- Elements de les figures geomètriques
5.2.1- Elements de les figures geomètriques: costats,
diagonals, arestes i cares.

vèrtexs, perímetre, angles,

5.2.2- L'angle: recte, agut i obtús. Cassos espacials dels angles obtusos: el pla i el
sencer.

5.3- Relacions geomètriques
5.3.1- Els eixos de coordenades al pla.
5.3.2- Noció de distància.
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5.4- Transformacions geomètriques del pla
5.4.1- La invariabilitat de les figures en les transformacions.
5.4.2- Transformacions: topològiques o deformacions i mètriques.
5.4.3- Transformacions mètriques: girs, translacions i simetries.

6.1- Dades estadístiques: interpretació, representació, relació
6.1.1- La freqüència.
6.1.2- El mode.
6.1.3- Les gràfiques estadístiques com a representacions de dades i fets de la
realitat.

7.1- Fenòmens segurs i aleatoris
7.1.1- Atzar i probabilitat: successos segurs, possibles i impossibles.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES
1- Interrogació i investigació davant de qualsevol situació, problema o
informació contrastable.
1.1- Actitud interrogativa en la resolució de problemes i situacions matemàtiques, i
en experimentacions, estimacions, recerques, relacions i comprovacions.
1.2- Interès pel significat i l'aplicació dels codis, signes i símbols numèrics,
alfanumèrics i icònics, i les representacions gràfiques.

2- Apreciació en la vida quotidiana, en la natura, l'art, les ciències, la
tecnologia, dels aspectes que poden ser definits i expressats per mitjà de la
matemàtica.
2.1- Valoració de l'aspecte utilitari de la matemàtica en la vida quotidiana.
2.2- Apreciació d'elements, formes i relacions aritmètiques, lògiques i geomètriques
en l'entorn proper a l'alumnat i en fets i situacions matematitzables.
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3- Recreació mitjançant l'ús d'elements lúdics que comportin un treball
matemàtic
3.1- Apreciació d'elements matemàtics en jocs manipulatius, de reflexió, d'exterior o
esportius.
3.2- Consciència de l'ús d'elements matemàtics en les normes i les estratègies
d'alguns jocs quotidians.

4- Organització del treball: plantejament, resolució, verificació dels resultats i
valoració de llur significat.
4.1- Esforç i constància en la cerca de camins i estratègies per a la resolució de
problemes geomètrics i de càlcul.
4.2- Interès per la verificació de petites hipòtesis, estimacions i arrodoniments, així
com de la seva comprovació experimental o per mitjà del càlcul.
4.3- Valoració de les decisions preses i del camí seguit en la realització de tasques
matemàtiques.

5- Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació
matemàtica
5.1- Valoració de les estratègies espontànies, personals, intuïtives, tradicionals i
generals de càlcul mental, escrit, amb calculadora o recursos informàtics, i
de construcció geomètrica.

6- Consideració de l'error com a estímul per a noves iniciatives
6.1- Valoració dels errors de càlcul, mesura, planificació i resolució de problemes,
com a element informatiu i d'aprenentatge.

7- Adquisició d'un progressiva autonomia en la recerca d'ajuts, d'eines, com
també en la valoració del propi treball.
7.1- Reflexió sobre els continguts de matemàtiques que es van aprenent, sobre com
s'aprenen i perquè serveixen.
7.2- Acceptació d'orientacions i ajuts en la realització i resolució de tasques
matemàtiques i disposició i donar-ne quan calgui.
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8- Ús adequat dels mitjans tècnics de càlcul i representació i valoració dels
seus resultats.
8.1- Interès per les estimacions, prediccions i aproximacions i de la seva posterior
comprovació.
8.2- Interès per la representació gràfica de dades i situacions matemàtiques.
8.3- Interès per l'ús de la calculadora i el càlcul mental per sobre del càlcul escrit.
8.4- Valoració de l'ús de la calculadora i altres eines en funció de la necessitat.

OBJECTIUS DE CICLE
1- Descriure i classificar figures i cossos a partir de criteris geomètrics .
2- Construir figures planes i sòlids utilitzant superfícies, línies, materials altres
sòlids i recursos diversos (regle, escaire, transportador, compàs, recursos
informàtics) i comprovar les seves propietats.
3- Descomposar figures planes i cossos en els seus elements.
4- Reconèixer les diferents posicions possibles de dues rectes.
5- Reconèixer les principals propietats que romanen invariables en aplicar a una
figura una transformació projectiva o una mètrica.
6- Reconèixer els tres tipus de transfo rmacions mètriques: simetries, girs i
translacions i realitzar transformacions de figures en el pla i en l'espai.
7- Reconèixer, classificar, manipular i utilitzar els principals polígons, el cercle i els
principals cossos, així com els seus elements i propietats.
8- Reconèixer i descriure, oralment i per escrit, la situació i la posició d'objectes en
espais d'una, dues o tres dimensions, prenent com a referència a un mateix, a altres
persones, objectes, o elements geomètrics.
9- Dissenyar plantilles per recollir dades i usar taules simples i de doble entrada.
10-Construir i omplir taules de freqüències.
11-Representar dades en diagrames lineals, de barres i pictogrames, interpretar-los
i extreure'n informació i conclusions.
12-Identificar el mode d'una taula de freqüències i d'un diagrama de barres.
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13-Reconèixer els possibles resultats d'un fenomen d'atzar o esdeveniments, fer el
llista de possibles resultats i identificar els segurs, possibles i impossibles.
14-Ordenar nombres naturals fins al milió i incloure nombres en sèries ordenades
donades tot utilitzant els símbols =, ≠, > i <.
15-Reconèixer el valor de les xifres en funció de la posició que ocupin en els
nombres (milió, miler, centena, desena, unitat).
16-Diferenciar el valor de dues xifres iguals o més, en funció de la posició que
ocupin en un mateix o en diferents nombres.
17-Descompondre i compondre nombres de fins a sis xifres.
18-Reconèixer el significat de la xifra zero en els nombres.
19-Reconèixer els símbols de les operacions matemàtiques en els llibres (+, -, x,
), les calculadores (*, ÷) i les aplicacions informàtiques (/, =suma).
20-Aplicar operadors constants a igualtats de sumes i restes i equilibrar sumes i
restes a partir de l'increment i disminució dels seus termes.
21-Reconèixer la suma i la resta com a operacions diverses.
22-Aplicar les relacions "M-S=D, S+D=M i M-D=S" per fer restes, comprovar el
resultat de càlculs fets i resoldre problemes i situacions.
23-Reconèixer i utilitzar les propietats commutativa i associativa de la suma.
24-Reconèixer la funció del nombre zero en sumes i restes.
25-Fer càlcul mental sumant i restant nombres d'una i de dues xifres utilitzant
relacions, propietats, descomposicions, aplicant constants, equilibracions i altres.
26-Utilitzar materials i recursos personals per fer restes portant-ne i multiplicacions
i divisions senzilles.
27-Construir, utilitzar i recordar les taules de multiplicar fins al 10 x 10.
28-Utilitzar l'algoritme de la multiplicació per realitzar càlculs descontextualitzats i
resoldre problemes.
29-Reconèixer i utilitzar les propietats commutativa i associativa de la multiplicació.
30-Representar gràficament el producte i la divisió de dos nombres naturals.
31-Conèixer i utilitzar l'algoritme de la divisió amb restes parcials o no, per realitzar
càlculs descontextualitzats i resoldre problemes.
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32-Reconèixer la multiplicació i la divisió com a operacions inverses.
33-Equilibrar multiplicacions i divisions a partir de l'increment i disminució dels seus
termes.
34-Aplicar les relacions "D:d=q+r i q*d+r=Q" per fer divisions, comprovar el resultat
de càlculs i resoldre problemes i situacions.
35-Reconèixer la funció del nombre zero en multiplicacions i divisions.
36-Utilitzar la calculadora per comprovar els resultats de sumes, restes,
multiplicacions i divisions amb nombres fins a les centenes.
37-Conèixer i aplicar les prioritats de les operacions en sèries d'operacions amb
parèntesi o sense, i en la resolució de problemes.
38-Fer càlcul mental multiplicant i dividint nombres d'una i de dues xifres utilitzant
relacions, propietats, descomposicions, aplicació de constants i equilibracions.
39-Trobar mentalment l'element o el símbol que manca en una suma, resta,
multiplicació o en divisió indicades.
40-Conèixer i aplicar recursos, tècniques i trucs de càlcul mental.
41-Multiplicar nombres naturals per 10, 100 i 1000.
42-Escriure sèries sumant, restant o multiplicant, i creant o reconeixent les normes
que les generen.
43-Representar fraccions senzilles per mitjà de línies o figures.
44-Identificar les fraccions com a part del quelcom i com a operadors de nombres i
reconèixer el significat d'algunes fraccions senzilles (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 i 3/4) en
el seu ús quotidià.
45-Reconèixer i representar dècimes i centèsimes en el context de la mesura i en
situacions quotidianes.
46-Reconèixer el valor de les xifres en nombres decimals, en funció de la posició
que ocupin.
47-Resoldre problemes aritmètics (de suma, resta, multiplicació i divisió, amb un
màxim de dues operacions, i amb dos passos per la resolució), de mesures
(directes,
indirectes, geomètriques),
geomètrics
(de
construcció,
classificació, càlcul) i lògics (d'atributs comuns, diferències).
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48-Resoldre problemes aplicant alguna estratègia personal o apresa i utilitzant
diversos recursos de càlculs (operacions i calculadora) per esbrinar la seva solució.
49-Verbalitzar i compartir el procés personal seguit en la resolució de problemes.
50-Crear problemes que reflecteixin situacions, quantificacions i valors reals, a
partir de dades i relacions donades.
51-Estimar el resultat de càlculs i de problemes i comprovar la predicció feta.
52-Apreciar elements, formes i relacions aritmètiques, lògiques i geomètriques de
l'entorn i de fets i situacions matematitzables.
53-Verificar petites
arrodoniments.

hipòtesis,

estimacions,

prediccions,

aproximacions

i

54-Conèixer i utilitzar les principals unitats de mesura convencional i les seves
abreviatures.
55-Fer estimacions de mesures de longitud, massa, capacitat i temps utilitzant les
unitats convencionals i comprovar-les posteriorment per mitjà de mesures directes o
indirectes.
56-Conèixer, triar i utilitzar les diferents magnituds, unitats de mesura i les seves
abreviatures: longitud (quilòmetre, metre, decímetre i centímetre), massa (quilo i
gram), capacitat (litre), temps (segle, dècada, any, trimestre, mes, setmana, dia,
hora, minut i segon.), mesures geomètriques (més, igual, menys 90º; perímetre),
valor econòmic (bitllets i monedes).
57-Adquirir precisió en l'ús dels principals instruments de mesura segons les
magnituds de longitud (regle i cinta mètrica), pes (balances de braços, de plat i
romana (pesa cartes), capacitat (provetes, vasos graduats de sòlids i líquids), temps
(rellotge analògic, rellotge digital, calendari i cronòmetre), temperatura (termòmetre
climatològic i corporal) altres (comptaquilòmetres, comptarrevolucions).
58-Reconèixer el valor aproximat de les mesures realitzades.
59-Comparar i ordenar mesures donades o realitzades.
60-Calcular el perímetre de diversos polígons.
61-Classificar i ordenar angles segons la seva obertura i comparar-los amb l'angle
recte: angles aguts i obtús i angles pla i sencer.
62-Reconèixer el significat i l'aplicabilitat dels codis, signes, símbols numèrics,
alfanumèrics i icònics, i les representacions gràfiques i espacials, i usarlos adequadament.
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63-Reconèixer i usar diagrames (lineals, de Venn, de Carroll, d'arbre, de flux i
dicotòmics) per a representar situacions i processos.
64-Reconèixer i usar el símbols lògics, X, 1, 0, sí, no, i , o.
65-Manifestar curiositat i interès en la resolució de situacions matemàtiques i en
l'apreciació d'elements matematitzables a l'entorn quotidià.
66-Esforçar-se i ser constant en la resolució de problemes i experimentacions, tot
valorant les diferents estratègies espontànies, personals i tradicionals i aplicant de
manera autònoma els hàbits de treball.
67-Valorar els errors, el càlcul mental, les prediccions, aproximacions i
comprovacions i l'ús de recursos gràfics i tecnològics com a elements informatius i
d'aprenentatge, acceptant ajuts i orientacions quan calgui.
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