
 

  

PARLAR I CONVERSAR 

ESCOLTAR I COMPRENDRE 

LLEGIR I COMPRENDRE LLENGÜES CATALANA, 

CASTELLANA 

 I LITERATURA 
CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA 
LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE 

 

ESCRIURE 

 Comprensió i comentaris conjunts del text oral. 

 Producció individual i conjunta d’una conversa, respectant les 
opinions dels altres. 

 Producció individual d’un text descriptiu. 

 Memorització de petits poemes. 

 Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i 
pronunciació. 

 Valoració de la importància d’expressar-se oralment amb 
educació i respecte. 

 

 Audició de diferents tipus de text. 

 Comprensió del text oral fent atenció a la imatge i a 
partir de la resolució de preguntes. 

 Esforç en l’audició atenta. 

 Coneixement de les grafies. 

 Observació del funcionament de la llengua. Adverbis de situació: sobre i sota, antònims, 
derivats, sinònims, adjectius,  diminutius i augmentatius. 

 Ús de l’article definit singular i plural.   

 Introducció a la formació dels plurals en -s i –es, al gènere i a la formació del femení. 

 Introducció a la concordança de gènere i nombre, a l’estructura de l’oració i a les formes 
verbals. 

 L’ús de la majúscula en els noms propis i a principi de frase. 

 Introducció al coneixement dels verbs i dels temps verbals. 

 Dictat de paraules i frases senzilles. 

 Adquisició de nou vocabulari. 

 Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements 
treballats. 

 Valoració del progrés del dia a dia en l’escriptura. 

 

 Composició i escriptura dels textos 
treballats. 

 Completar i escriure paraules i frases amb 
els sons treballats. 

 Escriptura de paraules per completar 
frases amb el suport de les imatges. 

 Adquisició de destresa en el traç de les  
les grafies.  

 

 Gust per la lectura de poemes. 

 Comprensió i aprofundiment  en el sentit del 
text, rodolins i poemes, a partir de l’observació 
d’imatges i la resolució conjunta de preguntes. 

 

1r de Primària 

Curs 2019/20 

 Tots els continguts que  presentem en aquest document es duran a terme aplicant 
l’aprenentatge basat en el pensament (TBL), una metodologia activa que ensenya als alumnes 
a pensar, raonar, prendre decisions i construir el propi aprenentatge, de manera significativa i 
contextualitzada, mitjançant destreses de pensament. 



 

  

PARLAR I CONVERSAR 
ESCOLTAR I COMPRENDRE 

LLEGIR I COMPRENDRE 

 

LLENGUA ANGLESA 

CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT 

DE LA LLENGUA I EL SEU 
APRENENTATGE ESCRIURE 

 Respostes no verbals en contextos comunicatius : 
assenyalar, numerar, dibuixar, posar adhesius… 

 Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats 
amb les situacions comunicatives habituals de l’aula 
com per exemple les salutacions. 

 Producció de textos breus orals com ara cançons i 
rimes. 

 Repetició de paraules clau. 

 Participació activa en l’explicació de contes I en els jocs. 

 Representació de petites obres teatrals. 

 

 Comprensió d’instruccions simples de treball. 

 Entendre el contingut dels vídeos relacionats amb cada unitat. 

 Reconeixement i ús d’expressions i formes bàsiques quotidianes; 
salutacions, demanar quelcom, localització d’objectes… 

 Comprensió de petits contes, còmics i cançons. 

 Reconeixement de paraules clau acompanyades de suport visual i/o 
audiovisual. 

 

 Adquisició de nou vocabulari: numbers 1- 20, 
colours, classroom objects, the weather, the 
seasons, parts of the house, the school and 
actions. 

 Observació de la relació entre el so i la seva 
grafia. 

 Reconeixement i ús d’estructures senzilles: 
Hello/goodbye/I’m, he’s.../It’s a…/Yes/No/ I’ve 
got a…/I can.../ I like... 

 

 Escriptura de paraules clau. 

 Ordenar paraules clau. 

 Produir frases senzilles amb adequació 
a la situació comunicativa i amb l’ajut de 
suports específics. 

 Revisió de les frases per millorar-les 
amb diversos suports.. 

 

 Aplicar estratègies per obtenir informació 
bàsica i comprendre textos escrits. 

 Utilitzar eines de consulta per accedir a la 
comprensió de textos 

 Comprendre i valorar textos literaris senzills, 
adaptats o autèntics. 



 

  ESTADÍSTICA I ATZAR 

NUMERACIÓ I CÀLCUL 

RELACIONS I CANVI 

MATEMÀTIQUES 

MESURA 

ESPAI I FORMA 

 Representació de dades en gràfics. 

 Organització i representació de 
dades obtingudes a partir 
d’experiències de comptatge i 
d’ordenació, mitjançant objectes 
concrets, dibuixos i gràfics. 

 Realització d’experiments en 
situacions i jocs on intervinguin 
factors d’atzar. 

 Planificació senzilla de recollida de 
dades. 

 Comparació quantitativa de dades 
numèriques.  

 

 Relació nombre-grafia fins el 99. 

 Observació i realització d’accions amb diferents tipus de materials propers al nen/a per a 
l’aprenentatge dels números. 

 Representació gràfica de nombres en unitats i desenes. 

 Composició i descomposició de nombres. 

 Ús de diferents models per comparar i ordenar els nombres  (<, >, = i =). 

 Treball sobre la recta numèrica. 

 Comprensió del concepte de suma i resta. 

 Realització de la suma i la resta utilitzant algorismes estàndard i mètodes propis. 

 Diferents significats de la suma i la resta amb nombres naturals. Relació entre suma i resta. 

 Estratègies bàsiques de càlcul mental. Establiment d’analogies  entre càlculs. 

 Ús dels nombres naturals per resoldre problemes dins els contextos significatius. 

 Ús dels llenguatges verbal, gràfic i simbòlic per representar els nombres. 

 Reconeixement dels nombres en situacions quotidianes.  

 Ús dels nombres naturals per resoldre problemes dins de contextos significatius. 

 Ús dels sistema monetari en contextos reals. L’euro €. 

 Arrodoniment de quantitats. 

 Valoració del progressiu domini del sistema numèric. 

 Interès per aprendre a comptar i a resoldre les operacions. 

 Visualització geomètrica e nombres utilitzant materials 

 
 Comparació de longituds: llarg/curt, alt/baix, 

ample/estret.  

 Mesura de les diferents longituds utilitzant 
unitats no convencionals i convencionals  
(metre, litre, minuts, quilo) 

 

 Discriminació de conceptes:  línia recta, línia corba i poligonal. 

 Identificació  i construcció de formes geomètriques: cercle, quadrat, rectangle i triangle. 

 Comparació i classificació de figures de tres i dues dimensions segons les seves 
semblances i diferències: cares planes, cares corbes, vèrtexs, costats i angles.  

 Representació i elaboració d’itineraris senzills. 

 Coneixement i ús del vocabulari adequat per descriure les figures, els seus elements i 
les seves propietats. 

 Reconeixement i creació de figures que tinguin simetries 

 Ús del vocabulari bàsic (a prop, lluny, sobre, sota, darrere, davant, entre). 

 

 Classificació i agrupació d’elements a partir de 
qualitats. 

 Construcció de sèries numèriques de forma creixent i 
decreixent. 

 Cerca de regularitats en els nombres i les formes. 

 Selecció i ordenació d’objectes segons diferents 
criteris. 

 Lectura i escriptura d’expressions matemàtiques 
que continguin el signe =. 

 Modelització amb objectes o gràficament de 
situacions relacionades amb la suma i la resta. 

  

 



 

  

ENTORN, TECNOLOGIA I 

SOCIETAT 
LES PERSONES I LA SALUT 

CANVIS I CONTINUÏTAT EN 
EL TEMPS 

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 

EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS 

PERSONES CULTURES I 

SOCIETATS 

 Observació del funcionament d’aparells 
habituals de casa i l’escola i de les parts 
que els componen. Reconeixement de 
l’energia que utilitzen. 

 Identificació d’elements que poden 
ocasionar riscos. Adopció de 
comportaments que contribueixen a la 
seguretat personal i a la dels altres. 

 

 

 Treball de la identitat, autoconeixement i 
coneixement dels altres. 

 Descoberta de les persones que hi ha al 
nostre entorn i la seva relació familiar i/o 
educativa. 

 Adquisició d’hàbits saludables relacionats 
amb l’exercici físic.  

 Observació d’organismes i objectes inerts 
per identificar-ne les diferències. 

 Coneixement dels animals que existien al 
Paleolític i la seva evolució actual. 

 
 Descoberta i identificació dels elements 

característics de l’entorn proper, els 
serveis i els espais comuns, valorant la 
responsabilitat personal en el seu ús. 

 Identificació dels diferents àmbits als quals 
pertany l’alumnat: la família, l’escola, el 
barri o la localitat. 

 Descoberta de les formes d’organització 
de l’escola i de l’entorn proper, valorant la 
importància de la convivència.  

 Reconeixement dels drets i deures de les 
persones del grup, així com de la 
importància del diàleg en la resolució de 
conflictes. 

 

 Utilització de l’eix temporal. 

 Discriminació entre l’abans, l’ara  i el 
després. 

 Comparació entre la manera actual 
d’alimentar-se, de viatjar i viure, i la 
de la prehistòria. 

 Valoració del petits descobriments 
al llarg dels anys i la necessitat de 
seguir descobrint. 

 

MATÈRIA I ENERGIA 

 Plantejament de preguntes a partir 
d’observacions i ús de taules simples per 
recollir dades i comparar-les. 

 Valoració del bon ús del temps de lleure. 

 
TREBALLS PER PROJECTES 

 Projecte: ELS DRETS DE LA 
INFÀNCIA 

 

 Projecte EL PETIT PRÍNCEP 

 

 Projecte: LA PREHISTÒRIA: EL  

PALEOLÍTIC. 

SORTIDES 

- Can Riera de Ciuret: Celebració de la festa de 

la Castanyada. 

- Can Miqueló. Viatge a per l’espai. 

- Coves Prehistòriques de Moià. 

- Biblioteca Roca Umbert: “Animalades”. 

Històries d'animals per a primers lectors. 

- Taller al TAAP. 



 

 

 

  

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

EXPLORAR I PERCEBRE INTERPRETAR I CREAR 

 

EXPLORAR I PERCEBRE 

 

INTERPRETAR I CREAR 

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  
MÚSICA 

 Observació, exploració i 
valoració dels elements 
artístics presents en l’entorn. 

 Interès i curiositat per 
descobrir i gaudir les 
manifestacions artístiques. 

 Discriminació de materials, 
colors, formes, volums, línies, 
grandàries, impacte visual... 
en les imatges, els objectes i 
les obres artístiques. 

 Apreciació dels objectes i 
imatges produïts per un 
mateix o per altres. 

 

 Composició individual i col·lectiva 
d’imatges i objectes a partir de 
materials i tècniques diferents. 

 Ús de diversos materials i suports; 
materials plàstics, fotografies, 
revistes.. 

 Ús de tècniques plàstiques bàsiques 
com a elements de comunicació i 
expressió. 

 Utilització del vocabulari dels 
llenguatges artístics: pintura, dibuix, 
il·lustració, collage.. 

 Utilització de tècniques diverses : 
dibuixar, collage, retallar, pintar, 
resseguir, enganxar… 

 Creació d’imatges de manera personal 
experimentant amb el traç espontani i 
suggerit. 

 Reconeixement de l’obra de diferents 
artistes mitjançant diversos treballs. 

 Mostrar sensibilitat envers la forma i el 
color. 

 Valoració de l’ordre, la cura i l’atenció 
en els processos de producció del 
treball. 

 Interès, valoració i respecte pel treball 
propi i dels altres. 

 Mostrar autonomia en les decisions i 
iniciatives dels propis treballs. 

 

 Comprendre el significat de 
les cançons. 

 Interès en l’audició de peces 
instrumentals i vocals. 

 Reconeixement, interpretació 
i representació gràfica 
d’elements musicals. 

 Atenció, respecte i 
participació en les activitats 
musicals. 

 

 Formació vocal.  

 Interpretació de cançons.  

 Composició individual i 
col·lectiva de produccions 
musicals. 

 Incorporació i utilització 
progressiva de grafies no 
convencionals.  

 Ritme i pulsació. 

 Les qualitats del so.  

 



 

  

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS I QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT 

EDUCACIÓ FÍSICA 

(en anglès) 

EL JOC 

EXPRESSIÓ CORPORAL 

 Vivència del propi cos en situacions referents a la tensió, la 
relaxació i la respiració.  

 Experimentació del cos en postures corporals diferents.  

 Experimentació, exploració i discriminació de diferents 
sensacions.  

 Afirmació de la lateralitat.  

 Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri. 

 Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació 
de moviments. 

 Participació en situacions que provoquin la interacció entre 
espai i temps. Percepció espai-temps.  

 

 Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment i d’execució i 
control d’habilitats motrius bàsiques. 

 Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes motrius 
senzills. 

 Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de diferències 
en el nivell d’habilitat.  

 Apreciació del joc com a una activitat 
comuna a totes les cultures.  

 Experimentació dels diferents rols en el joc 
actuant amb comprensió i compliment de les 
normes del joc. 

 Valoració, reconeixement i respecte cap a 
les persones que participen en el joc.  

 Confiança en les pròpies possibilitats i 
esforç personal en els jocs. 

 Valoració del joc com a mitjà de relació amb 
els altres i de divertiment. 

 

 Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment. 

 Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques senzilles. 

 Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment. 

 Experimentació del plaer que proporciona el treball d’expressió a través del propi cos.  

 Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials. 

 Participació en situacions que suposin comunicació corporal amb valoració i reconeixement de les 
diferències en la manera d’expressar-se. 

 

 Acceptació crítica de la pròpia realitat 
corporal i elaboració de l’autoimatge.  

 Adquisició d’hàbits bàsics higiènics, 
alimentaris i posturals relacionats amb 
l’activitat física. 

 Valoració de la relació entre l’activitat física 
i la salut i benestar. 

 Respecte per les normes d’ús de materials i 
espais en la pràctica d’activitat física. 

 

L’ANGLÈS APLICAT A L’ÀREA 

d’ED. FÍSICA 

 Comprensió i adquisició de vocabulari en 
anglès, relacionat amb l’àmbit de l’educació 
física: 

 Seguiment d’instruccions habituals: Follow-
up 

 Space time situation 

 Movement abilities 

 Body knowledge 

 Sports 

 Games 

 Health and hygiene 



 

 

  

ALFABETITZACIÓ TECNOLÒGICA 

EINES COMUNICATIVES 

 

CULTURA DIGITAL 
ÚS DE LA TECNOLOGIA PER 

APRENDRE  

TRACTAMENT DE LA 

INFORMACIÓ 

 Utilitzar  les eines tecnològiques com a instrument per a experimentar, 
aprendre i comunicar. 

 Transformar la informació en coneixement en un procés de comprensió i 
d’anàlisi tot emprant diversos llenguatges i recursos tecnològics.  

 Fomentar l’ús reflexiu i responsable de les tecnologies digitals. 

 Utilitzar els recursos digitals per 
cercar, analitzar i processar continguts 
transversals relacionats amb les 
diverses àrees d’estudi. 

 Manipular les eines tecnològiques per 
a l’expressió d’idees. 

 Utilitzar la tecnologia com a recurs per a 
l’aprenentatge.  

 

 Cercar, seleccionar i visionar la 
informació a Internet. 

 Analitzar i processar la informació de 
manera crítica i reflexiva. 

 Sintetitzar i comunicar a través de 
diversos llenguatges a partir de la 
informació trobada. 

 

 Fer ús de les funcions del programari bàsic: 
el processador de text,  els programes 
d’edició gràfica i de presentació amb textos, 
dibuixos, imatges i àudio. 

 Utilitzar l’entorn virtual d’Internet com a font 
de recerca d’informació i com a mitjà de 
comunicació. 

 Emprar diverses aplicacions d’innovació 
educativa. 

 



 

 

  

EL TAULER 

LES PECES 

 

ESCACS 
MISCEL·LÀNIA 

EL JOC 

 Orientació del Tauler. 

 Escacs Negres i Blancs. Comptar les Caselles. 

 Nomenclatura de les Caselles. Identificar-les. 

 Fileres, Columnes i Diagonals. 

 Jocs amb el Tauler. 
 

 Història. Llegenda de 
Sissa. 

 Altres Jocs de Tauler. 

 Vídeos de contes d'Escacs. 

 Normes d'Esportivitat. 
 

 
 Partides. 

 

 Jocs amb les Peces. 

 El Peó. Moviments. Jocs amb peons. 

 Curses de Peons (Jocs per iniciar-se en 
el pensament escaquístic). 

 El Rei. Moviments. Concepte d'Escac. 

 La Dama. Moviments. Concepte 
d'Escac i Mat. 

 La Torre. Moviments. L'Enroc. 

 L'Alfil. Moviments. 

 El Cavall. Moviments. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBÒTICA 

Blue Bots 
 

TacTile Readers 
 

Fitxes d’Instruccions 

Quadrícules 
 

Jackets 
 

Càmera Laberints 
 

TacTile Readers 
 

Representació de Contesç 
 

ELS ROBOTS 

LES ACTIVITATS 

ELS COMPLEMENTS  



 

 

 

  

INICIACIÓ DEL PENSAMENT FILOSÒFIC 

INVESTIGACIÓ 

 

FILOSOFIA  

RAONAMENT 

CONCEPTUALITZACIÓ 

 Iniciació al pensament filosòfic 

 Desenvolupament d’habilitats de pensament a partir d’inferències, lectures i formació de conceptes. 

 Foment del diàleg i la cooperació entre companys. 

 Raonament de les opinions personals. 

 Desinhibició davant les intervencions a classe. 

 Respecte davant les opinions dels altres 

 

 Raonar hipotèticament. 

 Relacionar. 

 Raonar analògicament. 

 Establir criteris. 

 Donar raons. 

 Inferir. 

 Precisar. 

 Comparar i contrastar. 

 Exemplificar. 

 Definir. 

 Diferenciar. 

 Seriar. 

 Agrupar i classificar. 

 

 Endevinar. 

 Esbrinar. 

 Seleccionar possibilitats. 

 Observar. 

 Cercar alternatives. 

 Suposar. 

 Anticipar. 

 Imaginar. 

 



                                EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIA I CONVIVÈNCIA 

 

 Ser puntual a l’hora d’entrar a la classe. 

 Cordar-se correctament la bata. 

 Respectar el material de la classe i el propi. 

 Saber escoltar i esperar el torn de paraula. 
 

 Respectar els altres. 
 

 Saber circular per les dependències de l’Escola. 
 

 Deixar la classe neta i endreçada. 

 Aprendre a treballar amb un to de veu que no molesti els altres. 

 Seure correctament a la cadira. 

 Respectar tot allò que ens envolta. 

 Ús correcte del penja-robes. 

 Utilitzar adequadament les normes de cortesia (gràcies, si us 
plau...). 

 

 Coses que ens fan enfadar. 

 Coses que ens alegren. 

 El millor de tu. 

 Podem fer-ho millor. 

 Què fan els amics. 

 Els meus sentiments. 

 Aprendre de tots. 

 Hàbits correctes i incorrectes. 

 Una bona classe. 

 L’esforç. 

 

 La lectura. 

 El subratllat. 

 La memorització. 

 Lectura i interpretació de gràfics. 

 Pluja d’idees. 

 Paraules clau. 

 

TÈCNIQUES D’ESTUDI 

TUTORIA I CONVIVÈNCIA 


