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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Matemàtiques 

GRUP/GRUPS P1 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Estefania Colomé - Cristina Palmé  

DATA ELABORACIÓ: Setembre 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 

1. Confiar en les pròpies capacitats per a utilitzar estratègies de càlcul. 

2. Valorar la presentació ordenada i clara d’operacions, problemes i gràfics. 

3. Interessar-se en la identificació de nombres i figures geomètriques en el seu entorn. 

4. Interessar-se en la comprensió dels missatges transmesos en enunciats de problemes i imatges. 

5. Utilitzar els nombres fins a tres xifres i identificar-ne el valor posicional. 

6. Calcular sumes portant-ne, restes sense portar-ne i multiplicacions. 

7. Desenvolupar estratègies personals de càlcul mental per a la suma, la resta i la multiplicació. 

8. Reconèixer i utilitzar unitats de temps (any, mes, dia, hora, minut), de longitud (metre, centímetre), de 
capacitat (litre, mig litre), de massa (quilo, mig quilo), monetàries (euros, cèntims), així com instruments 
no convencionals i convencionals, per a la realització idònia de mesuraments. 

9. Identificar les figures geomètriques: triangle, rectangle, quadrat, rombe, cercle i circumferència, 
reconeixent-los en l’entorn. 

10. Identificar domini interior, domini exterior i frontera de les figures planes. 

11. Identificar diferents tipus de línies ( rectes, corbes, paral·leles, secants, obertes i tancades). 

12. Distingir els elements (vèrtexs i costats) dels polígons. 

13. Identificar els cossos geomètrics: cub, cilindre, con, esfera i prisma, reconeixent-los en l’entorn. 

14. Utilitzar estratègies de resolució de problemes, calculant sumes, restes, multiplicacions, estimant i 
comprovant resultats, i realitzant aproximacions. 

15. Resoldre problemes mitjançant el càlcul mental de sumes, restes. 

16. Interessar-se en la invenció de problemes a partir d’operacions o dades i expressar-ho de forma oral o 
escrita. 

17. Apreciar la utilitat de la comprensió dels enunciats de problemes per a la seva resolució. 

18. Habituar-se a explicar per què s’ha triat una operació per a resoldre un problema de suma, resta o 
multiplicació. 

19. Reconèixer la importància del raonament en la resolució d’una situació. 

20. Valorar positivament el propi esforç per a la comprensió del llenguatge matemàtic i el seu ús en situacions 
noves. 

21. Expressar els resultats dels mesuraments en les unitats adequades. 

22. Descriure correctament la localització d’un objecte en l’espai. 

23. Utilitzar el llenguatge gràfic com a mitjà per a representar dades ( diagrames de barres i pictogrames. ) 

24. Representar situacions utilitzant diferents llenguatges matemàtics: verbal, gràfic i numèric. 

25. Valorar la importància dels recursos tecnològics (calculadora, ordinador), com a eines per a buscar 
informació i comprovar resultats. 

26. Desenvolupar estratègies de recollida d’informació per a la seva representació mitjançant taules i gràfics 
simples i explicar-les.  

27. Interpretar la informació d’un text per poder extreure’n dades i elaborar un gràfic. 

28. Desenvolupar estratègies de recollida d’informació per a la seva representació mitjançant taules i gràfics 
simples i explicar-les.  

29. Usar el sentit crític en totes les informacions que li arribin a través dels mitjans de comunicació o a través 
de l’entorn. 
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30. Crear competència STEAM que serveixi per designar les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació:  45 +12 sessions 

Unitat didàctica 0: Comencem 8 sessions 

Unitat didàctica 1: A primer comptem tots 12 sessions 

Unitat  didàctica 2: Seguim les petjades 12 sessions 

Unitat didàctica 3:  L’última pista 13 sessions 

STEAM 12 sessions 

 
Segona avaluació: 39 + 11  sessions 

Unitat didàctica 4:  Sumem al nostre voltant 13 sessions 

Unitat didàctica 5:  Ens pesem 13 sessions 

Unitat didàctica 6: Visca el carnaval 13 sessions 

STEAM 11 sessions 

 
Tercera  avaluació:  45 + 10 sessions 

Unitat didàctica 7:  Uni, Dori, Teri... 16 sessions 

Unitat didàctica 8:  Fem la mona 16 sessions 

Unitat didàctica 9: Fins al 100 15 sessions 

STEAM 10 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloc 1: Nombres i processos,mètodes i actituds 

 
1. Expressar verbalment de forma raonada el procés seguit en la resolució d'un problema.  
2. Utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, realitzant els càlculs 

necessaris i comprovant les solucions obtingudes.  
3. Descriure i analitzar situacions de canvi, per trobar patrons, regularitats i lleis matemàtiques, en 

contextos numèrics, geomètrics i funcionals, valorant la seva utilitat per fer prediccions.  
4. Aprofundir en problemes resolts, plantejant petites variacions en les dades, altres preguntes, etc. 
5. Realitzar i presentar informes senzills sobre el desenvolupament, resultats i conclusions obtingudes en 

el procés d'investigació.  
6. Identificar i resoldre problemes de la vida quotidiana, adequats al seu nivell, establint connexions entre 

la realitat i les matemàtiques i valorant la utilitat dels coneixements matemàtics adequats per a la 
resolució de problemes.  

7. Conèixer algunes característiques del mètode de treball científic en contextos de situacions 
problemàtiques a resoldre.  

8. Planificar i controlar les fases de mètode de treball científic en situacions adequades al nivell.  
9. Desenvolupar i conrear actituds personals inherents al quefer matemàtic.  
10. Superar bloquejos i inseguretats davant la resolució de situacions desconegudes.  
11. Reflexionar sobre les decisions preses, aprenent per a situacions similars futures.  
12. Utilitzar els medis tecnològics de manera habitual en el procés d'aprenentatge, buscant, analitzant i 

seleccionant informació rellevant a Internet o en altres fonts, elaborant documents propis, fent 
exposicions i argumentacions dels mateixos.  
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13. Seleccionar i utilitzar les eines tecnològiques i estratègies per al càlcul, per conèixer els principis 
matemàtics i resolució de problemes. 

14. Llegir, escriure i ordenar els nombres naturals fins al 999, utilitzant-los en la interpretació i la resolució 
de problemes en contextos reals.  

15. Realitzar càlculs numèrics bàsics amb les operacions de suma, resta i multiplicació, i iniciació a la 
divisió utilitzant diferents estratègies i procediments.  

16. Conèixer, elaborar i utilitzar estratègies bàsiques de càlcul mental i aplicar-les a la resolució de 
problemes.  

17. Identificar i resoldre problemes de la vida quotidiana, establint connexions entre la realitat i les 
Matemàtiques i valorant la utilitat dels coneixements matemàtics adequats per a la seva resolució. 

 
Bloc 2: Mesura 

 
1. Mesurar objectes, espai i temps amb unitats de mesura no convencionals i convencionals. Triant la 

unitat i instruments adequats. 
2. interpretar texts numèrics senzills relacionats amb la mesura per resoldre problemes de mesura de 

longitud, pes, capacitat i temps en contextos reals.  
3. Conèixer el valor i les equivalències entre les diferents monedes i bitllets del sistema monetari de la 

Unió Europea.   
4. Resoldre problemes relacionats amb la mesura en contextos de la vida quotidiana, utilitzant les unitats 

de mesura explicant el procés seguit, triant els instruments de mesura més adequats en cada cas.  
 

Bloc 3: Geometria 
 

1. Identificar i diferenciar en l’entorn immediat objectes i espais, diferents tipus de línies i formes 
rectangulars, triangulars, circulars, cúbiques i esfèriques.  

 
Bloc 4: Estadística i probabilitat  

 
1. Fer interpretacions sobre fenòmens molt properes a les dades presentades en gràfiques de barres i 

quadres de doble entrada. 
 
Bloc 5: STEAM 
 

1. Comprendre el funcionament dels elements de l'ordinador. 

2. Iniciar a l'alumnat en la programació i en els aspectes bàsic dels llenguatges de programació. 

 

 

 

 

 

 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Per obtenir la nota global repartirem els continguts en blocs i els valorarem amb percentatges: 

 

Conceptes i procediments Actitud 

80% 20% 

 
 
Criteris de correcció i puntuació 
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De manera general puntuarem cada activitat dels diferents eixos (càlcul, problemes, geometria) tenint en 
compte aquests percentatges:  
 

- 50% ben resolta       Suficient. 
-     60%                          Bé 
- 70%   i el 80%          Notable      
-     90% i 100%             Excel·lent 
-    Per sota del 50%      Insuficient 

 
Actitud: 

 

Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Considerem que en tractar-se d’una avaluació continuada el fet d’aprovar una avaluació posterior a la 
suspesa queda recuperada, tot i que també és té en compte l’evolució i les capacitats de l’alumne. 
(individualment, oralment, per escrit...). La nota no superarà un SUFICIENT. 

 


