
CONTINGUTS

Numeració i càlcul

Aprenentatge comprensiu dels nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Lectura i escriptura amb xifres i lletres dels nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Quantificació fins a 6 objectes.

Representació dels nombres de l’1 al 6.

Comptatge progressiu d’1 en 1.

Ús de les TIC (web de jocs) per a explorar els nombres.

Comptatge d’objectes, comparació de quantitats.

Ordenació de seqüències. Progressió numèrica.

Espai i forma

Lluny i a prop.

Mesura

Més gran i més petit.

Relacions i canvi

Seguiment de sèries numèriques.

Seguiment de sèries d’objectes.

Comparació de dues imatges i identificació de canvis  
quantitatius i qualitatius.

Agrupació d’objectes segons un criteri propi.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Comptar i entendre el significat quantitatiu dels nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Llegir i escriure amb xifres i lletres els nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Quantificar fins a 6 objectes.

Representar de diferents maneres els nombres de l’1 al 6.

Comptar progressivament d’1 en 1.

Fer servir l’ordinador per a executar jocs senzills de context matemàtic.

Resoldre una situació problemàtica a partir d’una imatge: comptar objectes  
i comparar quantitats.

Ordenar una seqüència lògica i explicar el criteri seguit.

Entendre el significat dels conceptes lluny i a prop.

Discriminar si un objecte és més gran o més petit que un altre.

Seguir sèries numèriques.

Seguir sèries d’objectes.

Comparar dues imatges i identificar canvis quantitatius i qualitatius.

Agrupar objectes segons un criteri propi.

COMPTEM AMB LES MANS?1
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

•  Tècniques de comprensió i organització de la informació.

Tractament de la informació i competència digital

•  Recerca, captació, selecció, registre i processament de la informació.

•  Introducció a l’ús de les TIC.

•  Introducció a llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, 
gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació.

•  Transferència.

•  Transformació de la informació en coneixement.

Competència matemàtica

•  Introducció a la comprensió, la utilització i la relació dels nombres.

•  Introducció a l’addició.

•  Coneixement i ús dels elements bàsics (diferents tipus de nombres, 
elements geomètrics, símbols, etc.).

Competència d’aprendre a aprendre

•  Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), 
del procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

Competència per a l’autonomia i la iniciativa personal

•  Consciència del que es pot fer amb l’ajuda d’altres persones o recursos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Compta i comprèn el significat quantitatiu dels nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Quantifica fins a 6 objectes.

Llegeix i escriu amb xifres els nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Representa de diferents maneres els nombres de l’1 al 6.

Compta progressivament d’1 en 1.

Resol una situació problemàtica a partir d’una imatge: comptar objectes  
i comparar quantitats.

Utilitza les TIC per a explorar els nombres.

Comprèn el concepte de suma.

Ordena una seqüència lògica.

Discrimina si un objecte és més gran o més petit que un altre.

Continua sèries d’objectes.

Compara dues imatges i hi identifica canvis quantitatius i qualitatius.

Agrupa objectes.
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