
 

 

CONTINGUTS MÍNIMS DE MÀTEMÀTIQUES 
(1r CICLE INICIAL) 
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1.- Els nombres del 0 al 29. 
2.- La mesura del temps: dies de la setmana. 
3.- Càlcul escrit i mental: sumar sense portar-ne. 
4.- Nocions topològiques: dins, fora, sobre, sota, alt, 
baix, dreta, esquerra. 
5.- Ordenació de nombres ascendent i descendent 
utilitzant els signes: =, <, > 
6.- Raonament lògic: seriacions. 
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1.- Els nombres del 0 al 69. 
2.- Càlcul escrit i mental: iniciació a la suma portant-ne i 
a la resta sense portant-ne. 
2.- La mesura del temps: Els mesos de l'any i les 
estacions. 
3.- Sèries de nombres ascendents i descendents. 
4.- Ordenació de nombres ascendent i descendent 
utilitzant els signes: =, <, > 
5.- Nocions topològiques i geomètriques: recta, corba, 
obert, tancat. 
6.- Raonament lògic: resolució de problemes senzills. 

3
r 
tr
im
es
tr
e
 1.-Els nombres del 0 al 99. 

2.- Càlcul per escrit i mental: sumar portant-ne i restar 
sense emportar-se'n. 
3.- Problemes senzills d’aplicació de suma o resta. 
4.- Sèries ascendents i descendents. 
5.- Ordenació de nombres: =, <, > 
6.- Repàs de topologia i geometria. 

CONTINGUTS MÍNIMS DE MÀTEMÀTIQUES 
(2N CICLE INICIAL) 
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 1.- Els nombres fins al 200. 

2.- Càlcul: suma i resta portant  
3.- Calcular un dels termes de la suma o la resta 
sabent l’altre i el resultat. 
4.- Sèries ascendents i descendents. 
5.- Problemes de sumes i restes. 
6.- Multiplicació: la taula del 2. 
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 1.- Els nombres fins al 600. 

2.- Càlcul: suma, resta i multiplicació . 
3.- Calcular un dels termes de la suma, la resta o la 
multiplicació sabent l’altre i el resultat. 
4.- Taules de multiplicar fins a la del 7. 
5.- Aplicació a problemes de suma i/o resta. 
6.- Hores en punt i dos quarts. 
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 1.- Els nombres fins al 999. 

2.- Càlcul: suma, resta i multiplicació. 
3.- Taules de multiplicar fins a la del 9. 
4.- Aplicació a problemes de suma i/o resta i 
multiplicació. 
5.- Monedes. 
6.- Repàs: calendari, dies del mes... 
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