
Continguts curs 2020/2021
1r primària

Coneixement del Medi

1r trimestre
● Projecte “Les dones importants al llarg de la història”. Vera

Rubin.

● La tardor.

● Qui sóc? (ens coneixem,  ens mesurem, la nostra línia del

temps).

2n trimestre
● Projecte “Les dones importants al llarg de la història”. Vera

Rubin.

● Els planetes. L’univers.

3r trimestre
. ● Els treballs. Els oficis.

Matemàtiques

1r trimestre
● Numeració: números de 0 al 9; Escriptura de números fins

el 10; Sèries de 2 en 2. Descomposició de números;

Completar sèries de números.

● Operacions: Sumes amb números fins el 10. Sumes en

horitzontal.

● Càlcul mental: Comptar d’1 en 1. Sumar +0, +1, +2.

● Espai i formes: A dalt/baix, lluny/ a prop/al voltant.

● Mesures: gran/petit, pesat/lleuger, ple/buit.



2n trimestre
● Numeració: números de 0 al 60; Iniciació d’escriptura de

números fins el 20; Sèries de 2 en 2. Descomposició de

números; Completar sèries de números.

● Operacions: Sumes amb números fins el 60. Sumes en

horitzontal i en vertical.

● Càlcul mental: Quinzet; Comptar d’1 en 1. Sumar +0, +1, +2.

● Espai i formes: A dalt/baix, lluny/ a prop/al voltant.

● Mesures: Cossos geomètrics (esfera, con, cilindre) i figures

geomètriques (quadrat, triangle, rectangle, cercle,

pentàgon i hexàgon).

3r trimestre
● Numeració: números de 0 al 99; Iniciació d’escriptura de

números fins el 40; Sèries de 2 en 2. Descomposició de

números; Completar sèries de números; La desena: del 60

al 99.

● Operacions: Introducció a la suma portant; sumes i restes

amb números fins el 99; sumes i restes en vertical.

● Càlcul mental: Quinzet; Comptar d’1 en 1. Sumar +0, +1, +2,
-1, -2, -3.

● Espai i formes: A dalt/baix, lluny/ a prop/al voltant.

Català

1r trimestre
Lectoescriptura ● Lectura de paraules i frases.

● Formació i elaboració de paraules.

● Elements de la llengua escrita.

● Confecció de paraules i petites oracions.

2n trimestre ● Lectoescriptura.



● Lectura de paraules i petites frases.

● Formació i elaboració de paraules i petites frases.

● Elements de la llengua escrita: lletra, paraula i frase.

● Escriptura de paraules, petites oracions i textos breus.

3r trimestre ● Lectoescriptura.

● Lectura i comprensió  de paraules i petites frases.

● Formació i elaboració de paraules i petites frases.

● Elements de la llengua escrita: lletra, paraula, frase i petit

text.

● Escriptura de paraules, petites oracions i textos breus.

Castellà

1r trimestre
● Comprensió d’explicacions senzilles.

● Converses utilitzant diferents accions comunicatives.

● Discriminació i articulació de sons propis del castellà.

● Memorització i recitació de cançons.

● Interès per participar i fer-se entendre.

2n trimestre
● Comprensió d’explicacions senzilles.

● Lectura de paraules, frases o d’un petit text en castellà..

● Escriptura de paraules, frases o oracions en castellà.

● Conversa de diferents accions comunicatives.

● Discriminació i articulació de sons propis del castellà.

● Memorització i recitació de cançons.

● Memorització de les estacions de l’any.



● Interès per participar i fer-se entendre.

3r trimestre
● Comprensió d’explicacions senzilles.

● Lectura de paraules, frases o d’un petit text en castellà..

● Escriptura de paraules, frases o oracions en castellà.

● Conversa de diferents accions comunicatives.

● Discriminació i articulació de sons propis del castellà.

● Memorització i recitació de cançons.

● Interès per participar i fer-se entendre.

Anglès

1r trimestre ● Comprensió oral relacionada amb les unitats treballades

així com el llenguatge de classe.

● Expressió oral: rutines, cançons, llenguatge de classe.

● Escriptura de paraules i petits textos relacionats amb les

unitats treballades seguint un model.

● Reconeixement i lectura de paraules treballades oralment

prèviament.

● Unit 1: My pencil case

- I have/don’t have.

- Vocabulari relacionat amb el material de la classe.

● Unit 2: Let’s play

- can i have…, please?

- vocabulari relacionat amb les joguines.

● Festivities: Halloween and Christmas.

2n trimestre ● Comprensió oral relacionada amb les unitats treballades

així com el llenguatge de classe.

● Expressió oral: rutines, cançons, llenguatge de classe.



● Escriptura de paraules i petits textos relacionats amb les

unitats treballades seguint un model.

● Reconeixement i lectura de paraules  i/o petites

expressions treballades oralment prèviament.

● Book folder: carpeta amb un llibre per llegir a casa.

● Unit 3: My family and me

- I have/haven’t

- He/she is

- vocabulari relacionat amb la família

● Unit 4: I like pizza!

- I like/don’t like

- vocabulari relacionat amb el menjar

● Festivity: Easter

● Book folder: carpeta amb un llibre per llegir a casa.

3r trimestre ● Comprensió oral relacionada amb les unitats treballades

així com el llenguatge de classe.

● Expressió oral: rutines, cançons, llenguatge de classe.

● Escriptura de paraules i petits textos relacionats amb les

unitats treballades seguint un model.

● Reconeixement i lectura de paraules  i/o petites

expressions treballades oralment prèviament.

● Unit 5: Let’s move our body

- vocabulari relacionat amb les parts del cos

● Unit 6: I’m happy

- I am/am not

- vocabulari relacionat amb les emocions

● Book folder: carpeta amb un llibre per llegir a casa.



Valors

1r trimestre
● Compartir. Rivalitat. Tolerància.

● Autoestima. Autoconcepte.

● Col·laborar. Comunicar.

● La veritat. Les mentides.

● Explorar la compassió: crear un bon ambient a l’aula.

2n trimestre
● La pau.

● La tolerància.

● La solidaritat i el companyerisme.

3r trimestre
● L’esforç.

● La responsabilitat.

● La col·laboració.

● Sinceritat, amistat.

Educació física

1r trimestre ● Presentació i jocs de coneixença.

● Pluja / expressió corporal.

● Principals parts del cos.

● Afirmació lateralitat.

● Percepció del propi cos en l’espai i el temps.

2n trimestre ● HMB: Diferents tipus de desplaçaments.

● HMB: Experimentar el salt horitzontal i el vertical.

● HMB: Girs.

● HMB: Experimentar situacions motrius amb pilotes.



● Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris.

relacionats amb la pràctica de l’activitat física.

3r trimestre ● Expressió corporal: comunicar amb el propi cos, reproduir

gestos mitjançant la imitació...

● Jocs populars.

● Jocs tradicionals.

● Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris

relacionats amb la pràctica de l’activitat física.

Tallers plàstica

Laboratori d’art ● Realització de creacions lliures utilitzant les següents

tècniques:

- Cera
- Collage
- Pintura al tremp
- Fang
- Aquarel·la

Miró ● Coneixement de la vida de l’artista.

● Visualització d’obres de Miró.

● Identificació dels elements i colors que utilitzava a les
seves obres.

● Creació d’obres basant-nos en l’estil utilitzat per l’artista

mitjançant diferents tècniques.

Laboratori de
llum

● Realització de diferents obres utilitzant la llum negra i

materials fluorescents.



Teatre en anglès
● Realització de dinàmiques per a treballar l’expressió

corporal i oral.

● Dramatització d’un conte per a treballar l’expressió oral.

Música

Tot el curs

● Instrumentació.

● Cançó i veu.

● Audició.

● Llenguatge musical: lectura rítmica i melòdica, compassos,
fort i fluix…

● Dansa i moviment.


