
OBJECTIUS 3er TRIM 1er PRIMARIA

Donada la situació excepcional de la COVID-19 i, atenent les instruccions rebudes de
la Conselleria d'Educació, aquests són els objectius mínims que treballarem, reforçarem i
consolidarem en el tercer trimestre de Primer de EP.

LENGUA CASTELLANA

- Leer textos sencillos con ritmo y entonación correctos, comprendiendo lo que se lee.
- Responder a preguntas sencillas sobre el texto.
- Relacionar palabras sinónimas y antónimas.
- Reconocer género (masculino/femenino), número (singular/plural) y persona.
- Diferenciar nombres comunes y propios.
- Escribir en mayúscula al inicio de frase y los nombres propios.
- Escribir punto al final de la frase.
- Escribir de forma legible (buena caligrafía).
- Diferenciar entre letra, sílaba y palabra.
- Conocer y utilizar los artículos el, la, los, las, un, una, unos, unas (en concordancia con el
nombre).
- Conocer las letras del abecedario.
- Diferenciar entre vocales y consonantes.
-  Escribir  palabras  con los  grupos consonánticos:  fl,  fr,  dr,  tr,  pl,  pr,  bl,  br,  cl,  cr,  gl,  gr,
siguiendo la direccionalidad correcta, y con una ordenada y clara presentación.
- Escribir oraciones sencillas con sentido y con la debida concordancia de sus elementos.
-  Participar  en  situaciones  de  comunicación  cotidianas  (proponer  temas,  dar  opiniones;
formular preguntas,  …),  respetando las normas elementales (turno de palabra,  escuchar,
respetar opiniones, …).

LLENGUA VALENCIANA

- Llegir textos senzills amb ritme i entonació correctes, comprenent el que es llegeix.
- Respondre preguntes senzilles sobre el text.
- Relacionar paraules sinònimes i antònimes.
- Reconèixer gènere (masculí / femení) i nombre (singular / plural).
- Diferenciar noms comuns i propis.
- Escriure en majúscula a l'inici de frase i els noms propis.
- Escriure punt al final de la frase.
- Escriure de forma llegible (bona cal·ligrafia).
- Diferenciar entre lletra, síl·laba i paraula.
- Conèixer i utilitzar els articles el, la, els, les, un, una, uns, unes (en concordança amb el
nom).
- Conèixer les lletres de l'abecedari.
- Diferenciar entre vocals i consonants.
- Escriure paraules amb els grups consonàntics: fl, fr, dr, tr, pl, pr, bl, br, cl, cr, gl, gr, seguint la
direccionalitat correcta, i amb una ordenada i clara presentació.
- Escriure oracions senzilles amb sentit i amb la deguda concordança dels seus elements.



-  Participar  en  situacions  de  comunicació  quotidianes  (proposar  temes,  donar  opinions;
formular  preguntes,  ...),  respectant  les  normes  elementals  (torn  de  paraula,  escoltar,
respectar opinions, ...).

MATEMÁTICAS

- Reconocer y escribir los números de 0 a 99. 
- Ordenar números de menor a mayor y viceversa. (0 a 99) 
- Escribir el anterior y posterior de un número dado (0-99)
- Asociar una cantidad dada con el número correspondiente. 
- Realizar seriaciones progresivas y regresivas (de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10).
- Realizar sumas llevando y restas sin llevar de hasta dos dígitos.
- Resolver problemas sencillos de sumas y restas sin llevar.
- Reconocer y dibujar líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.
- Reconocer y dibujar figuras geométricas planas: círculo, cuadrado. triángulo y rectángulo.
- Conocer las unidades de tiempo: días de la semana y meses del año.

CIÈNCIES SOCIALS

- Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per a elaborar treballs amb la terminologia 
adequada als temes tractats: L´escola, el barri, el carrer, la localitat, els mitjans de transport, 
els paisatges, l´aigua.
- Identifica les quatre estacions, les ordena segons succeeixen i explica les característiques 
de cada una.
- Reconeix i descriu els diversos mitjans de transport.
- Reconeix i descriu les característiques principals dels pobles i ciutats.
- Identifica i descriu diferents professions.
- Explica les principals característiques dels paissatges de costa i d’interior.
- Explica la importància de l'aigua en la vida de les persones, estalvi i contaminació.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

- Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per a elaborar treballs amb la terminologia 
adequada als temes tractats: El cos humà, els hàbits saludables, els èssers vius (animals i 
plantes), la naturalesa.
- Identifica i descriu les parts del cos humà.
- Identifica els aliments per a una alimentació saludable.
- Observa animals identificant-los, anomenant-los i classificant-los segons elements 
observables.
- Observa i identifica les caracterísitiques dels diferents tipus de plantes.
- Coneix les parts d’una planta.
- Explicar la importància de tenir cura la naturalesa.



Donada la situació hem anul·lat l'excursió a l'Albufera programada per al mes de 
maig, els diners que ens vau donar de senyal (5 €) us ho tornarem quan ens pugam reunir i 
tindre tutories presencials.
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