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CONTINGUTS ANUALS  
 
Llengua Catalana  
 

Lectura comprensiva i expressiva 
Ortografia i fonètica: La separació sil·làbica, síl·laba tònica i àtona. L’accentuació. Les vocals e i o en posició 
tònica. Els sons de les lletres: h, x/ix, tx/ig, ll/l.l, c/qu i g/gu, els sons de la r. 
Gramàtica: L’oració, el verb, el nom, demostratius i possessius, els pronoms, els enllaços, contraccions, per 
què i perquè. 
Expressió escrita: La narració, el conte i la descripció. 
Lèxic: El diccionari, sinònims i antònims, paraules derivades (sufixos i prefixos), frases fetes. 
 
 
Llengua Castellana  
 

Lectura comprensiva i expressiva 
Expressió escrita: La narració, el conte, la descripció 
Gramàtica: L’ Oració, Oracions enunciatives, exclamatives i interrogatives; el nom: gènere i nombre; 
l’adjectiu; el verb 
Ortografia i fonètica: la síl·laba àtona i la tònica; [c/z] [ch/ñ] [c/qu/k] [b/v] [ll/y/i] [br/bl/dv/nv]                                                                      
[g/gu] [g/j] [h] 
Lèxic: l’abecedari; comparacions; frases fetes i dites; sinònims i antònims; la derivació; els augmentatius i 
els diminutius. 
 

 

Llengua Anglesa  
 
Repàs dels continguts treballats el curs anterior: nombres, colors, parts del cos, parts de la casa, vocabulari 
del material de l’aula. 
L’abecedari. 
Dies de la setmana, mesos de l’any. 
Presentació: ·What’s your name? How are you...? 
Esports. Utilització del can / can’t, like/don’t like 
La roba. Descripció d’una persona. 
Els animals. 
Adverbis de lloc. 
Utilització del present simple i present continuos. 
Vocabulari específic de: Halloween, Christmas and Easter. 
 
 
Matemàtiques  
 
Numeració i càlcul 
• Comprensió del sistema de numeració decimal. Valor posicional. Lectura i escriptura dels nombres fins al 
miler. Parells i senars.  Automatització de taules de multiplicar. Identificació i ús de les operacions inverses: 
suma i resta, multiplicació i divisió. Reconeixement de la fracció. Lectura i escriptura de nombres decimals.  
Aplicació dels nombres decimals  en contextos reals. Coneixement i ús del sistema monetari: l’euro. Divisió. 
  
 Mesura 
• Coneixement del calendari. Lectura i comprensió dels rellotges analògics i digitals. Coneixement i ús del 
sistema monetari: l’euro i els cèntims. Reconeixement i ús de magnituds de: capacitat, temps, longitud, 
massa i capacitat. Comprensió de la mesura com aproximació. Ús de múltiples i submúltiples de la unitat. 
lectura i escriptura de mesures en contextos reals. Selecció de la unitat més adequada i de l’instrument per 
realitzar una mesura. Relació perímetre-longitud i àrea-superfície. Càlcul del perímetre. Comparació  
d’angles. 
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Geometria 

  • Identificació i descripció  de les propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions: polígons, 
cercles, poliedres i cossos rodons. Representació, construcció i comparació de figures de dues i tres 
dimensions. Classificació segons les seves propietats. Identificació d’una figura de tres dimensions i dels 
polígons que la limiten. Realització de simetries.  
 
Estadística i probabilitat 
• Recollida d’informació en una taula.  
• Lectura i interpretació de dades. 

 
Coneixement del Medi  
 
El cos humà 
Els sentits 
Aparell digestiu : alimentació 
Aparell locomotor : ossos i músculs 
Els éssers vius: animals i plantes 
Classificació animals:  vertebrats i invertebrats 
El treball de les persones : oficis 
L’ Entorn natural: 

- Paisatges : muntanya, plana, costa i urbà 
-      La vida als pobles i a les ciutats 
- La nostra ciutat: Granollers 
 

 

Educació artística: Plàstica  
 

El color: primaris, secundaris i complementaris. 
Formes geomètriques. 
El modelatge 
Dibuix al natural. 
Manualitats. 
Treball amb retoladors. 
                         
                                                                
Educació Física  
 
El cos: imatge i percepció. 
 - Adequació postural a diferents necessitats expressives i motrius. 
 - Equilibri estàtic/dinàmic. 
Habilitats motrius bàsiques i qualitats físiques. 
 - Millora de les HMB en diferents situacions pre-esportives. 
 - Esforç individual i col·lectiu. 
Activitat física i salut. 
 - Hàbits higiènics. 
 - Mesures bàsiques de seguretat. 
Expressió corporal. 
 - Relació espai-temps. 
 - Objectes materials com a comunicació i expressió. 
El joc. 
 - Cooperació, oposició i cooperació/oposició en relació a regles del joc. 
 - Actitud responsable i esforç. 
 - Respecte de normes. 
Immersió de la llengua anglesa. 
 - Hàbits, rutines i vocabulari específic en anglès: “Bits” i “Flashcards”. 
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Educació Musical  
 

Cant individual i col·lectiu a l’uníson i cànons a dues  veus 
Anàlisi estructural i forma bàsica d'una cançó: tornada/estrofa, frases, repeticions... 
Interpretació dels gestos del director: to, entrada, tempo, pulsació, dinàmica i fi. 
Ritme: pulsació, negra, silenci, corxeres, semicorxeres, blanca amb punt 
Melodia: escala diatònica Do Major [do-re-mi-fa-sol-la-si-do'] L’arpegi. 
Comparació compàs binari/ ternari 
Signes de repetició. D.C. i Fi 
Reconeixement de melodies, instruments i/o qualitats del so en les obres escoltades 
Reconeixement de petites estructures i frases musicals. 
 
Informàtica  
 
Parts d’un ordinador: què és un ordinador, la torre i els aparells perifèrics. 
Windows: l’escriptori, el fons de pantalla, les icones, la barra d’estat, apagar i reniciar l’ordinador i l’scanDisk, 
crear, moure i eliminar carpetes. 
Internet: què és internet, les pàgines webs, les adreçes i els enllaços. 
El programari: què és un programa, Paint i  Word 
 
Religió  
 

La Bíblia: L’ Antic i el Nou Testament 
La meravella de la Creació 
L 'Anunciació i l’ Advent 
El naixement de Jesús. La família de Jesús. 
El baptisme  i l’elecció dels apòstols. 
El missatge de Jesús. 
La Quaresma. La Pasqua: Passió, Mort i Resurrecció de Jesús. 
Els primers cristians. 
L 'Església. 
 
* Aquests continguts poden variar segons el funcionament i necessitats del curs 
 
 
Criteris d’avaluació de l’etapa  
 
 
1. L’avaluació del processos d’aprenentatge dels alumnes serà continua , amb observació 
sistemàtica del procés d’aprenentatge, integradora,  en relació amb el tipus de continguts 
de les àrees, i amb una visió globalitzada  del procés d’aprenentatge de l’alumne al llarg 
de l’etapa. 
 
2. L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació 
amb els objectius  de cada àrea que estableix el currículum i en l’assoliment de les 
Competències Bàsiques. 
 
3. Com a conseqüència del procés d’avaluació contínua s’establiran, dins de l’horari 
escolar, les mesures organitzatives i els recursos pedagògics necessaris per a l’atenció a 
la diversitat dels alumnes i als seus diferents ritmes d’aprenentatge. 
 
4. La junta d’avaluació es reunirà amb una periodicitat trimestral per avaluar cada alumne. 
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5. Valorar el resultat final obtingut en acabar el procés d’aprenentatge, és a dir , ser 
capaços d’emetre un judici sobre la situació en la que és troba cada alumne en relació a la 
consecució dels objectius proposats. Les valoracions seran: “Insuficient”, “Suficient”, “Be”, 
“Notable”, “Excel·lent”. Amb una nota ponderada amb les següents observacions: 
 

1. Observació dels conceptes 30%:   
2. Observació dels procediments 50% 
3. Observació d’actituds  20% 

 
 
 


