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1. OBJECTIUS 

 
 

1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç 
de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el 
pluralisme propi d’una societat democràtica. 

2. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball 
en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i emprenedoria, autodisciplina, 
sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 

3. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i gestionar de 
forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i social. 

4. Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i 
religioses des d’una perspectiva intercultural. 

5. Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir 
la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no discriminació de persones amb 
discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i 
social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. 

6.  esenvolupar les competències ling ístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua 
castellana i, si escau, en aranès, per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit. 

7. Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius personals i 
participar en els temps de lectura que proposi el centre dins l’horari lectiu. 

8. Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti 
expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions 
quotidianes. 

9. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes 
que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i 
estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana. 

10. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment 
de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a altres 
entorns i al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els 
principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos 
responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora. 

11. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de 
propostes visuals. 

12. Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges 
adequats a l’edat. 

13. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de 
relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud 
contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena. 

14. Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar 
les diferències i utilitzar l’educació física per afavorir el desenvolupament personal i social. 

15. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que 
afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit. 

16. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de 
resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana. 
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2. UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

 Utilitzar tècniques elementals de recollida de dades per a obtenir informació sobre 
fenòmens i situacions del seu entorn; representar-la de manera gràfica i numèrica i formar-
se un judici sobre la mateixa. 

 Desenvolupar el pensament lògic i les nocions computacionals en les diferents àrees 
curriculars, realitzant recerques guiades d'informació en la xarxa sobre temes treballats a 
l'aula i d'actualitat 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
 

Primera avaluació:  41  sessions 

Unitat didàctica 1 Setembre    11 sessions 

Unitat didàctica 2 Octubre   16 sessions 

Unitat didàctica 3 Novembre  14 sessions 

 
Segona avaluació:  32 sessions 

Unitat didàctica 4 Desembre      12 sessions 

Unitat didàctica 5 Gener       9 sessions 

Unitat didàctica 6 Febrer       11 sessions 

 
Tercera  avaluació:   51 sessions 

Unitat didàctica 7 Març      14 sessions 

Unitat didàctica 8 Abril        9 sessions 

Unitat didàctica 9 Maig       17 sessions 

Unitat didàctica 10 Juny      11 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloc 1: Processos mètodes i actituds en Matemàtiques 

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. Elaborar i presentar petits informes 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 adients per a la resolució de problemes.  
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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 cultivar les actituds personals inherents a la tasca matemàtica.  

10. Superar bloquejos i inseguretats davant la resolució de situacions desconegudes.  

11. Reflexionar sobre les decisions preses, aprenent per a situacions similars que es puguin 
plantejar en el futur. 

12. Utilitzar els mitjans tecnològics de manera habitual en el procés d'aprenentatge, cercant, 
analitzant i seleccionant informació rellevant a Internet o en altres fonts, elaborant 
documents propis, fent exposicions i argumentacions d’aquests treballs. 

13. Seleccionar i utilitzar les eines tecnològiques i estratègies per al càlcul, per conèixer els 
principis matemàtics i resoldre problemes. 

 

 

Bloc 2: Nombres i àlgebra 

1. Llegir, escriure i ordenar els números naturals de més de sis xifres, interpretant el valor 
posicional de cadascuna, comparant-los i ordenant-los pel valor posicional i sobre la recta 
numèrica, utilitzant-los en la interpretació i la resolució de problemes en contextos reals. 

2. Llegir, escriure i ordenar fraccions i nombres decimals, emprant-los en la interpretació i la 
resolució de problemes en contextos reals. 

3. Realitzar càlculs numèrics bàsics amb les operacions de suma, resta, multiplicació i 
divisió per la unitat seguida de zero, usant estratègies i procediments diversos. 

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

5. Automatitzar les sumes i les restes amb nombres del 1 al 20 

 

Bloc 3: Mesures 

1. Interpretar textos numèrics, resoldre problemes relacionats amb la mesura en contextos 
de la vida quotidians, utilitzant les Unitat didàctica s de mesura, explicant el procés seguit, 
escollint els instruments de mesura més adequats en cada cas, estimant la mesura de 
magnituds de longitud, capacitat, pes i temps tot fent previsions raonables. 

2. Identificar i escollir les Unitat didàctica s i instruments de mesura més adequats per 
mesurar angles. 

3. Interpretar amb sentit textos numèrics i resoldre problemes de la vida quotidiana 
relacionats amb les mesures i les seves magnituds. 

 
Bloc 4: Geometria 

1. Descriure una representació espacial (croquis, plànols de carrers, plànols senzills...), 
interpretar i elaborar informacions referides a situacions i moviments (seguir un recorregut 
donat, indicar una adreça) i valorar expressions artístiques, usant com a elements de 
referència les nocions geomètriques bàsiques (situació, alineament, moviments). 
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2. Reconèixer i descriure formes i cossos geomètrics de l’espai (cubs, prismes, cilindres, 
esferes) mitjançant la manipulació i l’observació, i realitzar classificacions segons criteris 
diversos. 

3. Reconèixer i representar les possibles posicions de rectes en l’entorn. 

4. Reconèixer i representar posicions relatives de rectes i circumferències. 

 

Bloc 5: Estadística i probabilitat 

1. Interpretar textos numèrics, resoldre problemes, recollir dades utilitzant tècniques de 
recompte, registrar tot ordenant les dades atenent a criteris de classificació i expressant 
el resultat en forma de taules i gràfics. 

 

 

 

     BBloc 6: STEAM 

1. Utilitzar eines i llenguatges de programació per modelitzar i resoldre problemes (executar 

un projecte de programació on s'ha de descriure l'algoritme, descompondre el problema 

en parts més petites i codificar-lo amb un llenguatge de programació visual). 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Els continguts conceptuals i procedimentals dels diversos blocs, considerats 

conjuntament, tindran un sol valor de la nota final (No atorguem un percentatge 

específic a cadascun dels blocs de continguts que defineix el currículum, atesa la seva 

presència desigual en els diversos trimestres).  

 

Conceptes i procediments Actitud 

80 % 20 % 

 

Criteris de correcció i puntuació: 

 

Habitualment es puntuen les activitats d’avaluació proporcionalment al nombre 

d’apartats ben resolts. 

 

Càlcul:  

 Es considera que una operació està ben resolta si està TOTA ben resolta. 

 

Problemes:  

 Un problema ben plantejat i ben resolt obté la puntuació màxima.  

 Un problema ben plantejat però amb equivocacions en els càlculs obté la meitat 

de la puntuació. 

 

Actitud:  

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

 
En l’apartat de càlcul i numeració l’avaluació serà contínua. 

Pel que fa als altres blocs es contemplen possibles proves de recuperació si el 

contingut no ha estat assolit. La nota de recuperació serà de Suficient. 

 
 


