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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Matemàtiques 

GRUP/GRUPS P6 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Neus Bellsolà – Anna Maria Choy 

DATA ELABORACIÓ: 5 juliol del 2.021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Comprendre, interpretar i produir missatges orals i escrits utilitzant el vocabulari i les expressions 

pròpies del llenguatge matemàtic. 

 

2. Calcular sumes, restes, multiplicacions, divisions i potències comprovant el resultat obtingut 
mitjançant l’aplicació de les seves propietats, així com dominar l’ús de calculadores senzilles per a 
realitzar càlculs ràpids i exactes de quantitats elevades. 

 

3. Llegir i escriure fraccions, comparar-les, ordenar-les i efectuar càlculs amb elles. 

 

4. Utilitzar les xifres romanes per a llegir i escriure nombres naturals de fins a quatre xifres. 

 

5. Resoldre operacions amb nombres decimals aproximant els resultats fins als mil·lèsims. 

 

6. Obtenir els múltiples i els divisors de nombres fins al cent. 

 

7. Escriure, mitjançant potències de deu, nombres de fins a sis xifres. 

 

8. Reconèixer i utilitzar unitats de longitud, de capacitat, de massa i del sistema monetari, i les 
equivalències entre elles, així com manejar instruments de mesura més complexos i precisos. 

 

9. Identificar, mesurar i classificar angles, utilitzant els graus com a unitat per a establir relacions entre 
ells. 

 

10. Identificar i dibuixar en diferents posicions: dues rectes, dues circumferències, una recta i una 
circumferència. 

 

11. Construir, comparar i classificar figures i cossos geomètrics buscant-hi regularitats i simetries. 

 

12. Calcular el perímetre i la superfície de figures geomètriques. 

 

13. Distingir els enunciats i les situacions en què intervenen i en què cal utilitzar els algoritmes de 
suma, resta, multiplicació i divisió, dels nombres fraccionaris i decimals. 

 

14. Descriure i comprendre informació sobre situacions de la vida quotidiana i de l’entorn, utilitzant les 
nocions de perímetre, superfície i situació en mapes i plànols. 

 

15. Recollir, tractar i expressar la informació d’un major nombre de dades, realitzar representacions 
gràfiques rigoroses i obtenir i interpretar la moda, la mediana i la mitjana. 
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16. Desenvolupar la capacitat crítica en l’anàlisi de la informació. 

 

17. Interpretar croquis, itineraris, plànols i mapes proporcionats per l’ordinador. 

 

18. Transmetre informació i realitzar representacions per tal de reproduir i interpretar mapes. 

 

19. Valorar l’aplicació de les propietats dels nombres i operacions per a la comprovació dels resultats 
dels càlculs. 

 

20. Desenvolupar la curiositat per explorar diverses formes de resolució de situacions matemàtiques. 

 
 

21. Seleccionar i utilitzar les eines i estratègies tecnològiques de forma habitual en el procés 
d'aprenentatge, buscant, analitzant i seleccionat informació rellevant a internet o en altres fonts, 
elaborant documents propis i fent exposicions i argumentacions d'aquests. 
 

22. Crear competència STEAM que serveix per designar les disciplines acadèmiques de ciència, 
tecnologia, enginyeria i matemàtiques. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació:   59  sessions 

Unitat didàctica 1:     “ Nombres naturals: numeració”. 13 sessions 

Unitat didàctica 2:     “ Nombres decimals”. 13 sessions 

Unitat didàctica 3:      “Múltiples i divisors: mcm, MCD”. 11 sessions 

Unitat didàctica 4:      “Fraccions i percentatges”. 10 sessions 

STEAM 12 sessions 

 
Segona avaluació:    44 sessions 

Unitat didàctica 5:      “Percentatge i proporcionalitat”. 10 sessions 

Unitat didàctica 6:       “Magnituds( longitud, capacitat, massa + 
superfície + volum + unitats d’informació digital )”. 

12 sessions 

Unitat didàctica 7:       “Geometria: rectes, angles , circumferència i 
cercle”. 

10 sessions 

STEAM 10 sessions 

 
Tercera  avaluació:  55  sessions 

Unitat didàctica 8:       “Estadística i probabilitat”. 8 sessions 

Unitat didàctica 9:       “Àrees i polígons”.            12 sessions 

Unitat didàctica 10:     “ Cossos geomètrics”.  12 sessions 

Unitat didàctica 11:     “ Representació en el pla (simetries, 
translacions, girs...”. 

 10 sessions 

STEAM 13 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.  
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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 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 cultivar les actituds personals inherents a les tasques  matemàtiques.  

10. Superar bloquejos o inseguretats davant la resolució de situacions desconegudes.  
11. Reflexionar sobre les decisions preses, aprenent per a situacions similars futures.  
12. Utilitzar els mitjans 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.  

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, utilitzant raonaments apropiats, diferents tipus de nombres (naturals, 
enters, fraccions i decimals fins a les mil·lèsimes ).  

2. Interpretar diferents tipus de nombres segons el seu valor, en situacions de la vida quotidiana.  
3. Realitzar operacions i càlculs numèrics senzills mitjançant diferents procediments, inclòs el càlcul 

mental, fent referència implícita a les propietats de les operacions, en situacions de resolució de 
problemes.  

4. Utilitzar les propietats de les operacions, les estratègies personals i els diferents procediments 
que s'utilitzen segons la naturalesa del càlcul que s'ha de fer (algoritmes escrits, càlcul mental, 
tempteig, estimació, calculadora).  

5. Utilitzar els nombres enters, decimals, fraccionaris i els percentatges senzills per interpretar i 
intercanviar informació en contextos de la vida quotidiana.  

6. Operar amb els números tenint en compte la jerarquia de les operacions, aplicant les propietats 
de les mateixes, les estratègies personals i els diferents procediments que s'utilitzen segons la 
naturalesa del càlcul que s'ha de fer (algoritmes escrits, càlcul mental, tempteig, estimació, 
calculadora), decidint sobre l'ús més adequat.  

7. Iniciar-se en l'ús de els percentatges i la proporcionalitat directa per interpretar i intercanviar 
informació i resoldre problemes en contextos de la vida quotidiana. 

8. Conèixer i aplicar la regla del tres en situacions de proporcionalitat directa per a resoldre 
problemes de la vida diària. 

9. Conèixer, utilitzar i automatitzar algoritmes estàndard de suma, resta, multiplicació i divisió amb 
diferents tipus de nombres, en comprovació de resultats en contextos de resolució de problemes 
i en situacions de la vida quotidiana.  

10. Identificar, 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 i 
reflexionant sobre el procés aplicat per a la resolució de problemes. 

 
Bloc 3. Mesures. 

1. Conèixer, transformar, comparar, ordenar i utilitzar les unitats de mesura de volums, explicant 
oralment i per escrit, el procés seguit. 

2. Conèixer, transformar, comparar, ordenar i utilitzar les unitats del sistema monetari, explicant 
oralment i per escrit, el procés seguit. 

3. Conèixer, transformar, comparar, ordenar i utilitzar les unitats de mesura del temps, explicant 
oralment i per escrit, el procés seguit. 

4. Conèixer, transformar, comparar, ordenar i utilitzar les unitats de mesura de la informació, 
explicant oralment i per escrit, el procés seguit. 
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5. Resoldre problemes, utilitzant i transformant les unitats de mesura de volums, triant la unitat més 
adequada, explicant el significat de les dades, la situació plantejada, el procés seguit i les 
solucions obtingudes. 

 
Bloc 4. Geometria. 

1. Reconèixer els eixos de coordenades en el pla. Representar parells ordenats en un sistema 
cartesià 

2. Interpretar una representació espacial realitzada a partir d'un sistema de referència i de 
objectes o situacions properes. 

3. Reconèixer, descriure els elements bàsics, classificar segons diversos criteris i reproduir 
cossos geomètrics aplicant els coneixements a la comprensió i interpretació de l'entorn. 

4. Memoritzar i utilitzar les expressions matemàtiques per calcular àrees i volums. 
5. Iniciar-se en el concepte de simetria en figures regulars. 
6. Identificar i resoldre problemes de la vida diària, connectant la realitat i els conceptes 

geomètrics, reflexionant sobre el procediment aplicat per a la seva resolució. 
 

Bloc 5. Estadística i probabilitat. 
1. Recollir i registrar un informació quantificable, utilitzant alguns recursos senzills de 

representació gràfica: taules de dades, blocs de barres, diagrames lineals ... comunicant la 
informació. 

2. Realitzar, llegir i interpretar. Representacions gràfiques d'un conjunt de dades relatius a l'entorn 
immediat. 

3. Observar, fer estimacions i constatar que hi ha successos impossibles, possibles o 
segurs, o que es repeteixen. 

4. Identificar, i resoldre problemes de la vida diària, connectant la realitat i els conceptes 
estadístics i de probabilitat, valorant la utilitat dels coneixements matemàtics adequats i 
reflexionant sobre el procés aplicat per a la resolució de problemes. 
 

 
Bloc 6. STEAM 

1. Enviar i rebre correus electrònics com mitjà de comunicació. 
2. Comprendre els riscos que existeixen en la xarxa: ciberassetjament, virus... 
3. Programar jocs senzills i animacions i històries interactives. 
4. Crear programes per resoldre problemes o expressar idees, que combinen seqüències, 

esdeveniments, bucles i condicionals, sincronitzant-los perquè s'executen de forma coordinada 
i sempre tenint en compte els drets de propietats d’autors. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Als alumnes se’ls informa del valor que tenen les diferents activitats d’avaluació i d’on surt la nota final. 
 
La nota final serà el resultat d’aplicar el següent quadre de percentatges: 

 

Conceptes Càlcul  (Procediment) Raonament lògic  (Procediment) Actitud 

30 % 25 % 25% 20% 

 
 
Criteris de correcció i puntuació: 

 
Conceptes: s’explicitarà el criteri de puntuació en cada pregunta. 
 
Càlcul: es considera que es domina el càlcul d’una operació quan l’alumne no hi té cap error en aquella 
operació. (l’exigència en no admetre cap error per concedir 1 punt, en els processos de càlcul, 
comporta una puntuació en aquest bloc NO molt elevada.) 
 
Problemes: la puntuació per cada problema aritmètic es de 0 a 2 punts. 

- 2 punts si el plantejament  de les operacions i la solució són correctes. 
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- 1 punt si el plantejament  de les operacions és correcte però hi ha errors de càlcul i, per 
tant, la solució no és correcta. 

- 0 punts si tant el plantejament  com la solució són incorrectes.  
  
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  

 

Donat el caràcter globalitzador i d’avaluació contínua, les avaluacions suspeses es recuperen: 
 

- Posterior avaluació (oral, escrita, presentació d’un treball…). 
- O bé si és superat un contingut i/o procediment d’un grau de dificultat major 

posteriorment. En aquest sentit, es prendran mesures facilitadores per tal que es 
puguin assolir els pertinents continguts. 
 

En cas de superar-la, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 
 


