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LES MATÈRIES_ cicle inicial 
 

1r i 2n de Primària 

Llengua catalana_ 3h/setmanals            Mestra: Judit Arenas - 1r / Alba Calavera -  2n 

L’alumnat ha d’adquirir una velocitat i una entonació adequada a l’edat, així com entendre els textos de 

diferent tipologia. També han de prendre consciencia del procés d’escriptura i de diàleg com a 

procediment d’expressió. 

 

Llengua castellana_ 3h/setmanals                 Mestra: Anabel Pardina 

Continuar el procés de lectoescriptura i introduir el vocabulari i grafies característiques de la llengua 

castellana. Mitjançant tipologies textuals senzilles com el conte, treballar el llenguatge verbal i al lectura 

comprensiva. 

 

Llengua anglesa_ 3h/setmanals           Mestra: Teresa Sala 

En aquest cicle l’aprenentatge de la llengua anglesa s’adquireix d’una forma semblant a la llengua 

materna amb un clar predomini de l’Expressió Oral. Es presenta en un context molt motivador, a través de 

jocs d’acció, contes i ball que permet els infants s’hi impliquin afectivament, estimulant la seva imaginació i, 

al mateix temps desenvolupant les seves destreses motores. 

 

Medi social_ 2h/setmanals      Mestres: Judit Arenas - 1r / Muntsa Aymerich -  2n 

Aprendre a viure en societat fomentant els valors i el treball individual i en equip. Interpretar els fets històrics 

del passat per comprendre el present que viuen. 

 

Medi natural_2h/setmanals             Mestra: Judit Arenas - 1r / Alba Calavera -  2n 

S’incideix en Apropar l’alumne al món natural que ens envolta, tot implicant-lo en la cura i la conservació 

del medi ambient a partir de l’observació, el pensament, l’experimentació i la comunicació d’allò que s’ha 

après i que coneix. 

 

Matemàtiques_ 4h/setmanals                        Mestres: Judit Arenas - 1r / Alba Calavera -  2n 

Els objectius principals d’aquesta àrea són assolir l’algoritme de la suma i la resta portant i sense portar, la 

multiplicació i la divisió com a operació inversa de la divisió. Ser capaç de formular, plantejar, interpretar i 

resoldre problemes. 
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LES MATÈRIES_ cicle incial 
 

 

Plàstica_ 2h/setmanals              Mestra: Muntsa Aymerich 

Introduir diferents tècniques d’expressió i manipulació a la vegada que coneixeran alguns pintor 

representatius. 

 

Música_ 2 h/setmana           Mestra: Olga Morillo 

Es continua amb la línea de sensibilització musical, reforçant els continguts treballats a infantil. Per tant, es 

continuen proposant activitats on els infants puguin viure i sentir la música i a la vegada anar interioritzant 

aspectes formals com poden ser les característiques dels so i les figures rítmiques més simples. A través del 

moviment, la dansa i el joc, treballem tant l’expressivitat de la música com el llenguatge musical. 

S’introdueix la pràctica de l’instrument (harmònica) que comporta el coneixement de les notes musicals al 

pentagrama i l’experimentació de possibilitats sonores. La cançó és protagonista de l’etapa, que relaciona 

la cultura i l’entorn més proper amb el treball a l’aula. L’objectiu principal es que visquin i sentin la música a 

la vegada que aprenen.  

 

Educació física_2h/setmanals            Mestre: Jordi Amat 

Es duen a terme activitats de control i consciència corporal, a la vegada que es treballen les habilitats 

motrius bàsiques (córrer, saltar, girar, trepar, llençar...). S’introdueixen gradualment algunes capacitats 

condicionals, com ara la velocitat i la flexibilitat. L’expressió corporal, i sobretot els jocs, també formen part 

dels continguts habituals de l’àrea. 

 

Religió_ 1h/setmanal               Mestra: Judit Arenas - 1r  

Conèixer la vida de Jesús a través dels fets més representatius de l’any litúrgic, sota una educació en valors. 

 

 

 


