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TÍTOL  
DE LA UNITAT

CONTINGUTS
Desenes i centenes de milió.

Descomposició de nombres.

Comparació i ordenació de nombres.

Repàs d’operacions amb nombres naturals (suma, resta, 
multiplicació i divisió).

Unitats de temps: any, any de traspàs, dècada, segle i mil·lenni.

El dia i les hores.

Ús de la calculadora (per a treballar els nombres naturals).

El sistema horari mundial.

Resolució de problemes: repàs del procés de resolució (dades,  
què et demanen, operacions i solució).

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Treballar les desenes i les centenes de milió.

Descompondre nombres.

Comparar i ordenar nombres.

Repassar operacions amb nombres naturals (suma, resta, 
multiplicació i divisió).

Treballar les unitats de temps d’any, any de traspàs, dècada,  
segle i mil·lenni.

Conèixer la relació entre el dia i les hores.

Usar la calculadora (per a treballar els nombres naturals).

Conèixer el sistema horari mundial.

Resoldre problemes: repàs del procés de resolució (dades,  
què et demanen, operacions i solució).

Exercitar el càlcul mental (parells de nombres que sumen 10, 
parells de nombres que sumen 100).

EL NOSTRE  
MÓN
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

•  Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot 
tipus de mitjans, convencionals o digitals, i de tota mena de suport.

Competència en expressió artística i cultural

•  Ús de recursos de l’expressió i la representació que faciliten  
la realització de les creacions individuals i socials.

Competència en el tractament de la informació i competència digital

•  Ús de les TAC (coneixement i domini d’habilitats tecnològiques 
bàsiques per a l’aprenentatge i el coneixement).

Competència matemàtica

• Comprensió, ús i relacions entre els nombres.

•  Reconeixement de símbols i 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, el coneixement científic i el món laboral i social.

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

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 en el coneixement i en la interacció amb el món físic

•  Habilitat per interactuar en l’entorn més proper: moure-s’hi i resoldre 
problemes en què intervinguin els objectes i la seva posició.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Treballa les desenes i les centenes de milió.

Descompon nombres, compara i ordena nombres.

Repassa operacions amb nombres naturals (suma, resta, 
multiplicació i divisió).

Treballa les unitats de temps d’any, any de traspàs, dècada,  
segle i mil·lenni.

Coneix la relació entre el dia i les hores.

Usa la calculadora (per a treballar els nombres naturals).

Coneix el sistema horari mundial.

Resol problemes: repàs del procés de resolució (dades,  
què et demanen, operacions i solució).

Exercita el càlcul mental (parells de nombres que sumen 10, 
parells de nombres que sumen 100).
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