
	  
	  

	  
ÀREES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
ÀREES CURRICULARS 
	  
 

Les àrees són importants en la mesura que possibiliten l’assoliment de les 

competències bàsiques. 

 
Llengua Català, Llengua Castellana i Llengua Anglesa 
 
Treballa les competències que permeten relacionar-se oralment i per escrit per aprendre 

a expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees. Els alumnes han d interactuar 

i dialogar amb altres persones de manera adequada: expressar observacions, 

explicacions, opinions, pensaments, vivències i argumentacions; gaudir escoltant, 

observant, llegint o expressant-se utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics. 

 
Matemàtiques 
 
Planteja l’aprenentatge de les matemàtiques per a la vida diària i per interpretar el mon 

que ens envolta , desenvolupar la capacitat de pensar i construir coneixements 

matemàtics a partir de situacions on tinguin sentit, experimentar, intuir, relacionar 

conceptes i realitzar abstraccions, proposar i rescoldare problemes. 

 
Coneixement del medi natural social i cultural 
 
Té com a finalitat proporcionar a l'alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en 

l'entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. 

Fa referència tant al conjunt de situacions, fenòmens, objectes, elements o problemes 

que integren l'espai natural i humanitzat .l'escenari on conviuen les persones i on 

interactuen amb la naturalesa. com a una manera d'aproximar-se a l'estudi de la realitat 

natural i social. 

 
Educació Artística:Plàstica i Música 
 
Pretén desenvolupar la percepció i l'expressió estètica amb l'objectiu de comprendre els 

móns artístics i culturals i participar-hi. 
 
L'aprenentatge de l'art i a través de l'art genera coneixement i transferència a altres 

situacions i contextos desenvolupant un pensament crític, obert i flexible. 

El sentit estètic i creatiu de l'expressió i comunicació enllaça aquesta área amb 

l’Educació Física per mitjà de la dansa i ajuda a conèixer les possibilitats corporals, a 

respectar-se i respectar els altres, i a compartir una experiència corporal transmesa per 

mitjà dels sentits i enriquida amb la música. 



 
Educació Física 
 

Es fonamenta en l'adquisició d'aquells coneixements, habilitats i competències 

relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, el desenvolupament d'hàbits 

saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis 

valuosos de l'acció educativa i contribueixen a la millora de l'autoestima. 

 
Valors 
 
Educar per al desenvolupament personal és afavorir viure plenament i desenvolupar-se 

en el sí de la comunitat, desenvolupant actituds de responsabilitat i compromís per a la 

construcció d'una societat més justa, democràtica i participativa; aprendre a ser i actuar 

de forma autònoma., aprendre a conviure i a ser ciutadans i ciutadanes en un món 

global. 

 
 

ÀREES  COMPLEMENTÀRIES  
 
 

Experimentació transversal 

Potencia el coneixement vivencial de l’entorn experimentant amb formes, textures i ús i 

utilitats del que ens envolta. 

 
Expressió oral 

Treballa l’expressió oral en llengua catalana (de 1r a 3r de primària) i en llengua anglesa (de 

4t a 6è), afavorint la comunicació oral de l’alumne davant d’altres persones. Aquesta 

activitat millora l’autoestima i la capacitat d’espera de l’alumne així com el reconeixement i 

respecte als altres com a iguals i alhora diferents. 

 

Raonament i estratègies matemàtiques 

A través de la resolució de problemes matemàtics l’alumne cerca i aprèn noves estratègies 

de raonament, millora la comprensió lectora de diverses tipologies de textos i l’habilitat en el 

càlcul. 

 

Informàtica 

Introdueix als alumnes a l’ús de l’ordinador i a les seves aplicacions a través de activitats 

d’aprenentatge i jocs educatius. 

 
Biblioteca (Padrins de lectura) 

Afavoreix la lectura com a eina d’aprenentatge i entreteniment aprofundint en el 

coneixement dels diferents tipus de texts. Al tractar-se d’una activitat prioritària és un dels 

projectes transversals de l’escola. 


