
CONTINGUTS

Numeració i càlcul

Les unitats, les desenes i les centenes.

Repàs dels nombres de l’1 al 100.

Escriptura dels nombres 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100.

Sumes de dos i tres sumands, portant-ne i sense portar-ne.

Selecció i classificació d’objectes, agrupacions.

Càlcul mental.

Resolució de problemes basats en el calendari. Aplicació de la suma.

Espai i forma

Repàs dels conceptes a prop i lluny, a sota i a sobre i davant i darrere.

Elaboració d’itineraris senzills.

Mesura

Els mesos de l’any i les estacions.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Conèixer els conceptes d’unitat, desena i centena.

Conèixer els nombres de l’1 al 100.

Escriure els nombres 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100.

Resoldre sumes de dos i tres sumands, portant-ne i sense portar-ne.

Seleccionar i classificar objectes i fer agrupacions.

Resoldre problemes basats en el calendari. Aplicar la suma.

Calcular mentalment.

Fer servir correctament els conceptes a prop i lluny, a sota i a sobre i davant 
i darrere.

Elaborar itineraris senzills.

Conèixer els mesos de l’any i les estacions i establir relacions entre els uns i 
les altres.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

•  Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals o 
corporals.

•  Tractament de la informació (tècniques per a memoritzar, organitzar, 
recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

Tractament de la informació i competència digital

•  Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb 
l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que 
s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

•  Transformació de la informació en coneixement.

•  Ús de les TIC (coneixement i domini d’habilitats tecnològiques bàsiques).

Competència matemàtica

•  Comprensió, utilització i relació dels nombres, els símbols i les formes 
d’expressió i raonament matemàtic.

•  Ampliació del coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la 
realitat.

•  Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionats amb la vida 
quotidiana.

•  Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (diferents tipus 
de nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics, etc.) en 
situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

•  Elaboració de la informació a través d’eines matemàtiques (mapes, gràfics, 
taules...) per a poder-la interpretar.

•  Pràctica de processos de raonament que condueixin a la solució de 
problemes o a l’obtenció de la informació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Coneix els conceptes d’unitat, desena i centena.

Coneix els nombres de l’1 al 100.

Escriu els nombres 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100.

Resol sumes de dos i tres sumands, portant-ne i sense portar-ne.

Selecciona i classifica objectes i fa agrupacions.

Resol problemes basats en el calendari. Sap aplicar la suma.

Sap calcular mentalment.

Fa servir correctament els conceptes a prop i lluny, a sota i a sobre i davant i 
darrere.

Sap elaborar itineraris senzills.

Coneix els mesos de l’any i les estacions i estableix relacions entre els uns i 
les altres.

TRAM 2.0 Matemàtiques 2 PROGRAMACIÓ


