
 

 

 

MATEMÀTIQUES 
Continguts – 1r Trimestre 

UNITAT 1 UNITAT 3 
• Repàs de la desena. 
• Agrupació d’unitats per formar desenes. 
• Lectura, escriptura, descomposició i representació de 

nombres de dues xifres. 
• Escriptura dels nombres anterior i posterior a un altre. 
• Càlcul de sumes de nombres de fins a dues xifres sense 

portar-ne i de tres sumands amb nombres de dues xifres. 
• Aplicació de les fases de resolució de problemes a 

problemes de suma. 
• Comparació de nombres de dues xifres utilitzant els signes 

<, >, =. 
• Ordenació de grups de nombres de dues xifres de més gran 

a més petit, i a l’inrevés. 

• La centena. 
• Lectura, escriptura, descomposició i representació 

de nombres del 100 al 199. 
• Càlcul de restes portant-ne. 
• Reconeixement de les monedes i els bitllets de 5, 

10 i 20 euros. 
• Presentació clara i neta dels nombres i les 

operacions. 
• Compleció de sèries comptant endavant i 

endarrere. 
• Resolució de problemes del tipus més/menys 

mitjançant sumes o restes. 
• Interpretació de gràfics de barres. 

UNITAT 2 UNITAT 4 
• Càlcul de restes sense portar-ne. 
• Utilització de la relació entre suma i resta. 
• Càlcul de sumes portant-ne de nombres fins al 99. 
• Cerca i recollida de dades d’una situació en una taula. 
• Curiositat i interès per ordenar sèries de nombres. Valoració 

de la importància de conèixer el sistema numèric per a la 
vida quotidiana. 
 

 

• Lectura, escriptura, descomposició i representació 
de nombres del 200 al 299. 

• Sumes i restes sense portar-ne amb nombres de 
fins a tres xifres. 

• Restes portant-ne de nombres de dues xifres. 
• Resolució de problemes amb més que... / menys 

que..., aplicant la suma i la resta. 
• Reconeixement de polígons i dels elements que 

tenen: costats i vèrtexs. 
 

 


