
MATEMÀTI UES PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

R ció 
problemes

Confian a en si mateix per desenvolupar 
actituds i superar dificultats.
Problemes: comprensió, passes per a la 
resolució oral i escrita, manipulativa i 
representació.

Confian a en si mateix per desenvolupar actituds i 
superar dificultats.
Problemes: comprensió, passes per a la resolució 
oral i escrita, manipulativa i representació.

Confian a en si mateix per desenvolupar actituds i 
superar dificultats.
Problemes: comprensió, passes per a la resolució oral 
i escrita, manipulativa i representació.

Nombres

Operacions: +, -, x (manipulatiu, vivencial 
d’acord amb situacions quotidianes).
Operacions de + i  en càlcul mental.
Sèries numèri ues.
Operació amb algoritme de , -, x (una xifra).
Introducció dels símbols ( , , ).

escomposició de nombres fins a 100 
(manipulatiu i representatiu). erbalització.

Operacions: +, -, x (manipulatiu, vivencial 
d’acord amb situacions quotidianes).
Operacions de + i  en càlcul mental.
Sèries numèri ues.

Operació amb algoritme de , -, x (una xifra).
Nombres naturals del 100 al 999 (Nom i grafia).

escomposició de nombres fins al 999 (manipulatiu) 
utilitzant centenes, desenes i unitats.
Aproximació de nombres en la línia numèrica.
Estimació dels resultats.
Meitat, doble i introducció al triple (a nivell 
manipulatiu).

Operacions: +, -, x (manipulatiu, vivencial  d ’ acord 
amb situacions quotidianes).
Operacions de + i  en càlcul mental.
Sèries numèri ues.

Operació amb algoritme de , -, x (una xifra).
Nombres ordinals fins a 10 (manipulatiu, utilització del 
cos).
Estimació dels resultats.
Taules de multiplicar (a nivell manipulatiu).
Elaboració de les taules 2, , , ,1  i memorització.
Meitat, doble i introducció al triple (a nivell 
manipulatiu).

Mesura

Sistema mètric decimal (vivencial i manipulatiu).
Estimar, comparar i ordenar mesures d’una 
mateixa magnitud (vivencial i manipulatiu).
Realització de mesuraments.

erbalització dels processos seguits.
Mesura del temps (mesos) i lectura de l’hora i 
mitja hora.

oblers: e uivalències entre monedes i bitllets 
(lectura).
Càlcul mental ade uat al nivell amb monedes i 
bitllets.

Sistema mètric decimal (vivencial i manipulatiu).
Estimar, comparar i ordenar mesures d’una mateixa 
magnitud (vivencial i manipulatiu).
Realització de mesuraments.

erbalització dels processos seguits.
Mesura del temps (mesos) i lectura de l’hora i mitja 
hora.

oblers: e uivalències entre monedes i bitllets 
(lectura).
Càlcul mental adequat al nivell amb monedes i 
bitllets.

Sistema mètric decimal (vivencial i manipulatiu).
Estimar, comparar i ordenar mesures d’una mateixa 
magnitud (vivencial i manipulatiu).
Realització de mesuraments.

erbalització dels processos seguits.
Mesura del temps (mesos) i lectura de l’hora i mitja 
hora.

oblers: e uivalències entre monedes i bitllets 
(lectura).

Càlcul mental adequat al nivell amb monedes i 
bitllets.

Geometria

Introducció a la simetria (manipulatiu).
Assenyalar un itinerari en un plànol i fer laberints.

Introducció a la simetria (manipulatiu).
Assenyalar un itinerari en un plànol i fer laberints.

Introducció a la simetria (manipuatiu).
Assenyalar un itinerari en un plànol i fer laberints.
Identificació, comparació i classificació dels cossos 
geomètrics (elements: cara i base).
Figures geomètri ues i elements (costats i vèrtexs). 
Circumferència i cercle.
Línia poligonal (oberta i tancada).



E ta tica i
probabilitat

Recollida i classificació de dades per 
elaborar gràfics de barres (manipulatiu, 
verbalització i repreentació).
Interpretació de gràfics senzills (temps diari i 
altres).

Recollida i classificació de dades per elaborar 
gràfics de barres (manipulatiu, verbalització i 
repreentació).
Interpretació de gràfics senzills (temps diari i 
altres).

Recollida i classificació de dades per elaborar 
gràfics de barres (manipulatiu, verbalització i 
repreentació).
Interpretació de gràfics senzills (temps diari i 
altres).


