
 

MATEMÀTIQUES PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Resolució de 
problemes 

Problemes: manipulació per a la comprensió, 
representació, passes per a la resolució oral i 
escrita i simbolització 

Problemes: manipulació per a la comprensió, 
representació, passes per a la resolució oral i escrita 
i simbolització. 

Problemes: manipulació per a la comprensió, 
representació, passes per a la resolució oral i escrita i 
simbolització. 

Nombres 

-Els nombres naturals del 600 fins al 9.999 

(nom i grafia) 

-Nombres ordinals fins a 10. 

-Ús dels símbols <,>,= 

-Descomposició dels números per escrit 

-Aproximació dels números fins al 1.000 

-Operacions de sumar i restar duent (amb 

algoritme tradicional i per descomposició) 

-Càlcul mental 

-Sèries numèriques 

-Taules de multiplicar 1,2,3,4,5,10 

- Introducció del doble, triple i meitat. 

 

-Els nombres naturals fins al 99.999 (nom i grafia) 

-Nombres ordinals fins al 20 (nom i grafia) 

-Ús dels símbols <,>,= 

-Descomposició dels números per escrit 

-Aproximació de números a la recta numèrica 

-Operacions de +,-,x (amb algoritme tradicional i per 

descomposició) 

-Càlcul mental 

-Estimació de resultats 

-sèries numèriques 

-Totes les taules de multiplicar 

-Doble, triple i meitat 

 

-Els nombres naturals fins al 99.999 (nom i grafia) 
-Ús dels símbols <,>,= 
-Descomposició dels números per escrit 
-Aproximació de números a la recta numèrica 
-Operacions de +,-,x (amb algoritme tradicional i per 
descomposició) 
-Introducció a la divisió com a concepte de repartiment 
en parts iguals (10:5=2) 
-Càlcul mental 
-Estimació de resultats 
-sèries numèriques 
-Totes les taules de multiplicar 
-Fracció: introducció a la col·locació dels nombres 
(numerador i denominador) 

Mesura 

- Doblers: equivalències entre cèntims i euros. 

- Sistema mètric decimal( vivencial i manipulatiu) 

- Estimar, comparar i ordenar mesures d’una mateixa 

magnitud ( vivencial i manipulatiu) 

-Sistema mètric decimal: 

*  

     * Transformació de m-cm, Km-m, Kg-g, l-cl 

     * Estimar, comparar i ordenar mesures d’una 

mateixa magnitud 

*Realització de mesuraments : L, KG. 

     *Realització de mesuraments 

     *Verbalització dels processos seguits 

-Mesura del temps: digital i analògic 

 

 

Geometria 

-  Eix de simetria:manipulatiu i representatiu 
- Línia poligonal ( oberta i tancada) 
- Línia paral·lela i perpendicular 
- Assenyalar un itinerari en un plànol i fer 

laberints.  

-Els punts cardinals (plànol i representació) 

 

 

 

- Introducció a l’angle (recte, agut i obtús) 
 

-Identificació, comparació i classificació dels 

cossos geomètrics (elements: arestes i vèrtexs) 

-Figures geomètriques 

 

-Elements de la circumferència i cercle (centre, 

radi i diàmetre) 

 



 

Estadística i 
probabilitat 

 

-Recollida i classificació de dades per elaborar 

gràfics de barres. 

-Interpretació de gràfics senzills . 

 

-Recollida i classificació de dades per elaborar 

gràfics de barres. 

-Interpretació de gràfics senzills . 

 

 


