








Quants tipus de cadires coneixem? Tothom seu de la mateixa manera arreu 
del món? Com adaptem la necessitat de seure segons l’ús que fem de la 
cadira? Podem descriure les dimensions de la cadira i relacionar-les amb les 
proporcions del nostre cos? Són totes les cadires igual de còmodes? Per què? 
De quin material estan fetes les cadires, i quines qualitats ofereix el material?

























Com són els carrers del nostre poble? Què hi trobem i què hi passa al carrer? 
Els carrers són aptes per a tothom? 















Plantejar-se 

preguntes sobre el medi, utilitzar es-

tratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes.

Identifi car les ma-

temàtiques implicades en situacions 

quotidianes i escolars i cercar situa-

cions que es puguin relacionar amb 

idees matemàtiques concretes.

Plantejar-se 

preguntes sobre el medi, utilitzar es-

tratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes.

Dissenyar i realit-

zar projectes i produccions artístiques 

multidisciplinàries.

modulor

Com seria un personatge fet a 

partir dels nostres cossos?

Expressar idees 

i processos matemàtics de manera 

comprensible tot emprant el llenguat-

ge verbal (oral i escrit).

Per què i com seiem?

Quants pams fa un metre?

Adoptar hàbits 

d’aprenentatge cooperatiu que pro-

moguin el compromís personal i les 

actituds de convivència.



Analitzar l’entorn 

amb criteris ètics per cercar solucions 

alternatives als problemes.

Plantejar-se 

preguntes sobre el medi, utilitzar es-

tratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes.

Participar en el joc 

col·lectiu de manera activa mos-

trant-se respectuós amb les normes i 

els companys.

Aplicar el diàleg 

com a eina d’entesa i participació en 

les relacions entre les persones.

A què juguem?

Participar en 

la vida col·lectiva a partir de valors 

democràtics, per millorar la convivèn-

cia i per afavorir un entorn més just i 

solidari.

On fem l’assemblea?

Com és el nostre pati?

Dissenyar i realit-

zar projectes i produccions artístiques 

multidisciplinàries.



Utilitzar programes 

i aplicacions de creació de dibuix i 

d’edició d’imatge fi xa, so i imatge en 

moviment.

Interpretar l’espai 

a partir dels elements del territori 

i de les seves representacions per 

situar-s’hi i desplaçar-s’hi.

Plantejar-se 

preguntes sobre el medi, utilitzar es-

tratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes.

Analitzar l’entorn 

amb criteris ètics per cercar solucions 

alternatives als problemes.

El carrer està dissenyat

per a tothom?

Analitzar l’entorn 

amb criteris ètics per cercar solucions 

alternatives als problemes.

Ens sentim segurs i còmodes 

quan anem a l’escola?

Com ès el carrer

per on passem cada dia?

 Participar en la 

vida col·lectiva a partir de valors 

democràtics, per millorar la convivèn-

cia i per afavorir un entorn més just i 

solidari.
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frottage






















