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Àmbit matemàtic
El Departament d’Ensenyament va elaborar, amb la 
participació de professionals de l’àmbit universitari i 
de mestres dels centres públics i privats de Catalunya, 
un document d’orientacions per al desplegament de 
les competències bàsiques de l’etapa de primària amb 
la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de 
desenvolupar  e l  curr ícu lum de l ’ àrea  de 
matemàtiques. En ell es proposen maneres de 
treballar que potencien el desenvolupament de les 
matemàtiques, com ara quin ha de ser el rol del 
docent o com s’ha de gestionar l’aula.
El mestre/a ha de provocar curiositat i proposar reptes i 
donar prou temps per investigar i reflexionar. Ha 
d’encoratjar l’alumne/a a construir els seus aprenentatges 
i ajudar-lo a prendre consciència del seu progrés. Això s’ha 
de fer en un ambient de classe que afavoreixi l’intercanvi 
d’idees i que animi a la reflexió, on l’alumnat no tingui por 
d’arriscar-se a fer propostes i exposar la seva manera de 
pensar. 
Aquest document l’hem treballat els mestres de 
l’escola durant el curs 2013-2014, tant a nivell de la 
Xarxa de Competències Bàsiques del Departament 
d’Ensenyament– a la qual pertanyem- com a formació 
interna de centre.
En apropar-nos a la Festa de la Primavera, vàrem 
proposar a la comissió organitzadora d’aquesta, que 
la matemàtica fos el tema d’enguany i es va acceptar.
Com a mostra de la transferència a l’aula de la tasca 
feta, cada nivell va exposar una de les activitats 
realitzades al voltant d’aquest àmbit i van ser moltes 
les famílies que ens demostraren, amb els seus 
treballs presentats, els seus alts coneixements 
matemàtics i artístics. Enhorabona a  tota la 
comunitat educativa participant!
Amb la col.laboració de tots i totes afavorirem que els 
infants desenvolupen actituds positives envers les 
matemàtiques, com ara el plaer de comprendre-les, 
de considerar-les part seua i d’aplicar-les a la seua vida 
quotidiana.

3

Per Carnestoltes l'escola celebra, entre d'altres coses, la festivitat de dijous 
llarder, tarda on l'alumnat de tota l'escola surt al pati per gaudir d'un berenar 
amb llimonada i pa amb oli.
Aquest curs correspon a cicle mitjà elaborar la llimonada i també 
l´experiència que presentem.
Davant d'aquesta proposta, són els mateixos alumnes que hauran de mostrar 
l'autonomia i la iniciativa per realitzar aquesta tasca que gira entorn la 
resolució de problemes i, a partir de la formulació d'una pregunta: Com 
podem fer llimonada per a tota l'escola?

Es consensua i comparteix una base d'orientació a partir de la pregunta: què 
hem de pensar o què hem de fer per realitza aquesta tasca?  Facilitant 
autonomia a l'alumnat entorn una seqüència ordenada d'accions.
Es treballa amb grups cooperatius on s'especificaran les funcions de cadascun 
dels components. L'alumnat s'organitza, s'adjudica els rols i, de manera 
autònoma desenvolupa la tasca, transforma les idees en accions i la lidera, 
aplicant estratègies i valors personals.
El docent tindrà un paper de guia i orientador durant la realització de la tasca. 

Durant el procés se'ls pregunta com ho estan portant a terme, de manera que 
el docent pot reorientar el procés amb la formulació de preguntes 
orientatives que els ajudin a cercar, relacionar i identificar les dades implícites i 
així, ajudar-los a avançar en el procés.  És a dir, facilitant un modelatge cognitiu 
com a estratègia d'aprenentatge.
L'alumnat, a més, connecta i aplica conceptes, representa cada vegada de 
manera més precisa, experimenta, tempteja, refà el procés si és necessari,  
revisa i comprova.

Què farem si ara fem llimonada per al grup? Comprovem el procés i les 
respostes donades i fem llimonada. 
Realitzen transferències com a estratègia de resolució, exposen tot el procés, 
l'argumenten i el raonen a partir del treball realitzat; ordenant les idees i 
facilitant la comprensió.
S'aplica la base d'orientació a l'avaluació a partir d'una rúbrica docent amb el 
seu corresponent retorn a l'alumnat. 
El dia de dijous llarder es realitza la llimonada i, a cada grup, se li assigna un 
nivell al qual s'haurà d'entregar la llimonada i argumentar el procés.

A destacar:
Gestió de la tasca fonamentada en l'autonomia i la iniciativa personal.
És una tasca que té per objectiu respondre a una pregunta.
Pel que fa al plantejament ens adonem que no tots els grups han seguit el 
mateix procés per arribar a la mateixa resposta.
Porta a aplicar coneixements ja adquirits, així com fer nous aprenentatges, 
combinant diferents blocs de continguts.
Està relacionada amb altres àrees: llengua catalana i castellana.
A millorar: 
Aplicar la base d'orientació a l'autoavaluació i coavaluació de l'alumnat

Jornada Anual Xarxa Cb 2014 "Aprendre 
amb els altres.  Cap a una escola competent”

17 de maig de 2014 - Institut de Bellvitge
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Dimensió Resolució de problemes

Competència 1.Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines 
i estratègies matemàtiques per resoldre'l.

Competència 2. Donar i comprovar la solució d'un problema d'acord amb les preguntes 
plantejades.

Competència 3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.

Dimensió Raonament i prova

Competència 4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-
les.

Competència 5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos 
propers.

5

Dimensió Connexions

Competència 6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos 
significats d'un mateix concepte.

Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i 
cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

Dimensió Comunicació i representació

Competència 8. Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant 
el llenguatge verbal (oral i escrit).

Competència 9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar 
matemàticament una situació.

Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i 
interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.

Competències matemàtiques
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Els caragols
Aquest any els xiquets i xiquetes de P3 hem estudiat els caragols.  Hem après, hem jugat, hem observat i 
hem descobert moltes coses d’ells i amb ells.

Amb les lupes és 
divertit mirar com 
menja el caragol.

Hem sortit al pati i hem posat a un arbre  caragols cap amunt i cap avall. Els que pujaven no tenien cap 
problema però els altres giraven cua i... cap amunt! Sabeu  per què? “Caragol treu banya, puja a la 
muntanya…”

COM CAMINEN ELS CARAGOLS?                                              
 Volem saber si els caragols  caminen en línia recta. Primer ho hem fet nosaltres, després  hem intentat 

que ho fessin ells, però no hi ha hagut manera.                                                 
ELS CARAGOLS VAN PER ON VOLEN!

7

Alumnes Pàrvuls 3 anys

Cursa de caragols!
Quin caragol arribarà primer? El gros o el menut?  Posem tots els caragols a la línia de sortida i comença 

la cursa. Els caragols menuts van més ràpids que els grossos, per què?                         
Perquè al caragol gros li pesa la closca!.

Hem experimentat la sensació de tenir el caragol a la mà, notar les seves pessigolles i observar el rastre 
de bava que ens deixa pel braç.

Per tal de poder observar millor el  seu 
rastre  hem posat al paper una mica de 

colorant alimentari.
QUINS DIBUIXOS MÉS BONICS!
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Investiguem a l´escola
A P5-B estem fent el projecte dels Dinosaures. Ens agrada molt i estem molt motivats. 
Estem aprenent força coses i tenim molt material sobre el tema. De les coses que més ens han agradat 
ha estat fer d’investigadors. 
Alguns companys han portat fòssils a la classe, en tenim de caragols diversos i de petxines. Voleu saber 
què és un fòssil? Natros ho hem après fa poc i ens ha sorprès aquest descobriment.

Vam utilitzar pales i pinzells per excavar i netejar els fòssils. Què vam xalar!

9
Alumnes Pàrvuls 5 anys. Grup B

Sabíeu que els científics que busquen fòssils tenen un nom especial?  Són paleontòlegs! Al principi sona 
una paraula una mica estranya però després de sentir els noms dels dinosaures, et sembla del més 
normal.
Al nostre mapa conceptual hem mostrat què són els paleontòlegs i què fan. Si ho mireu, veureu que 
així és més fácil recordar-ho.

I, ja ho sabeu, si voleu conèixer més coses sobre dinosaures ens ho podeu preguntar.

Fa unes setmanes vam tenir una gran sorpresa. Vam rebre una carta del Museu dels Dinosaures! Ens 
deien que al nostre pati hi havia fòssils de dinosaures i ens encoratjaven a buscar-los.
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El nostre barri

11

Els alumnes de segon hem treballat  a  Projectes “El barri de 
Ferreries-Sant Vicent”.
Aquí teniu una pinzellada de les coses que desconeixíem i  
hem descobert.

Vista aèria de l'escola Cinta Curto

A la fàbrica de xocolata Creo ens ensenyen com es fa la xocolata.
Quina visita més dolça!!!Hem vist  les dos cases modernistes del nostre barri.

En finalitzar la primària, triarem a quin Institut volem anar

Anem a l'Església del Roser ja que 
celebra 100 anys.

Visitem el Parc dels 
Bombers.
Per ser bomber s'ha de ser 
valent, fort i sobretot, tenir 
vocació per la feina.

Al barri disposem de serveis sanitaris i esportius

Alumnes 2n Cicle Inicial

Tenim molts centres educatius
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A P.5 A aquest curs hem treballat el projecte dels POLICIES.  Amb aquest motiu ens ha visitat el pare de 
la Raquel, cap de la policia urbana.

Ajuden a buscar persones i coses. Rastregen les 
olors. Fan cas als policies i els defensen. A Tortosa 
hi ha 2 gossos. Aprenen, com si fos un joc,  a saltar, 
a olorar objectes i a buscar-los. La persona que en 
té cura  també els ensinistra. 

Els gossos policies han vingut a l’escola i ens han ensenyat el que saben fer.
Hem fet un dibuix i hem escrit un peu de foto:

Alumnes Pàruvls 5 anys. Grup A

QUÈ HEM APRÈS?

Cossos policials a Tortosa
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Participació
 Festa de Nadal 

Acomiadament

Activitats per a i amb 
la comunitat escolar

Solidaritat
Marató TV3: 400 euros

Col.laboració
 Ludoteca Institut de l´Ebre

Col.laboració
Mosaic comunitat educativa

Participació-Col.laboració
 Felicitats, campions d’handbol!
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El Port de Caro

17

El dia 2 d’octubre vam anar al Port a aprendre 
coses noves sobre fauna i vegetació, guiats pels 
docents del Camp d'Aprenentatge del Delta de 
l'Ebre, especialistes en el coneixement d'aquest 
entorn i en l'aprofitament didàctic de la sortida, 
amb els quals la nostra escola realitza el projecte 
Descobrim les Nostres Terres.

Vam realitzar la primera parada al començament 
de la pujada  per fer una activitat relacionada 
amb les plantes aromàtiques pròpies de la zona, 
com el romer, la frígola, la camamilla, etc, i també 
per mesurar els canvis d’altitud amb un altímetre, 
la temperatura amb un termòmetre i la humitat 
amb l’higròmetre. Mentre anàvem caminant per 
la malesa ens vam trobar una aranya molt gran 
que estava fent una teranyina i a la vora hi havia, 
també, un pregadéus molt bonic. Ens van agradar 
i sorprendre molt aquests animals!

Per una sendera vam arribar a la font del Caragol, 
que està més amunt, i vam seguir estudiant la 
vegetació de mitja muntanya: grèvol, pi roig, boix, 
boixerola…
Vam observar que hi havia petjades de cabra 
davant de la font i vam deduir que alguns 
animalons hi van a beure.

Passat el Portell l’autocar ens va deixar i vam 
començar a caminar per una sendera, seguint les 
marques de la Ruta GR (dues ratlles, una roja i 
una blanca, pintades a les roques o als troncs dels 
arbres) fins arribar a la font del Mascà. Quina 
aigua més fresqueta té! Parada llarga per dinar i 

continuar amb jocs de camp i activitats diverses...

Amb els ulls tapats i agafats a una corda vàrem 
fer un recorregut pel mig del bosc. No sabíem 
per on anàvem ni què trepitjàvem! Escoltàrem 
tots els sorolls que ens envoltaven: des de 
moixonets a branquetes trencades i, per què no 
dir-ho?, algun crit d'algun company o companya 
que acabava de xisclar en haver-li tocat una fulla a 
la cara o haver-se punxat. Vam experimentar la 
necessitat de  confiar en els altres per poder 
moure'ns, de respectar les indicacions dels que 
ens conduïen, de valorar més el sentit de la vista 
i la informació aportada pel altres quatre... Va ser 
una experiència inoblidable!

Per acabar la feina feta sobre la vegetació vam 
jugar al “banderí”, repassant quines plantes 
coneixíem. De les plantes que anàvem identificant 
les que ens van cridar més l’atenció van ser el 
boix, que el podem trobar per tot el Port i del 
qual se’n poden fer bastons i culleres, i el cepell o 
bruc d’hivern, per les seues flors de color rosa i 
que només el vam veure abans del Portell.

La sortida s'havia acabat però no el seu 
aprofitament. Vàrem muntar una exposició al 
passadís del primer pis de l'escola amb les 
mostres recollides durant tot el dia: pinyes 
(diferenciant les rosegades per esquirols de les 
que ho estaven per ratolins), plantes, excrements, 
fulles... i  també els treballs fets  a classe sobre la 
sortida, destacant el de les actituds correctes i 
incorrectes al bosc.

Alumnes 2n Cicle Superior
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Sortida a Sant Carles de la Ràpita

19

Aquest curs, per primer cop, els de parvulari hem pogut realitzar la sortida a la Ràpita amb el Servei del 
Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre. El Camp i l'Escola hem treballat plegats per dissenyar la 
sortida i aconseguir els objectius proposats.

D
E L

´E
SC

O
LA 

A
L C

A
M

P

D
EL P

O
R
T A

 

LA L
LO

TJA

D
E L

A P
LATJA

 

A L
A C

O
VA

Alumnes Pàrvuls 4 anys
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Davant la convocatòria del Departament d'Ensenyament entorn els primers Jocs florals escolars de 
Catalunya, cicle mitjà ha participat realitzant una tasca en l'àmbit de projectes. Durant el segon i tercer 
trimestre, hem estat treballant el projecte de la màgia, relacionat la màgia i la poesia, amb la finalitat 
d'elaborar i escriure un poema màgic.

Com s'ha portat a terme?
Es va publicar un article al bloc de projectes on s'informava d'un concurs i vam llegir les bases. L'alumnat 
va decidir participar-hi, concretant i pautant la tasca a realitzar mitjançant el treball en grups cooperatius 
on quedava evidenciat el procés que havien de seguir, els rols i les seves funcions.
Els poemes s'han elaborat seguint el treball competencial iniciat el curs passat entorn l'expressió escrita.

I Jocs florals escolars a Catalunya

A més a més, s'ha treballat l'expressió oral del poema realitzat (gesticulació, entonació, modulació, 
pauses...)

Un cop acabats els poemes, els grups van preparar la seva exposició corresponent a cada nivell amb una 
explicació de quin havia estat el procés seguit per a escriure el poema.

Cada nivell va votar quin havia estat el seu poema preferit. Conjuntament, el grup de tercer curs i el de 
quart, van fer una última votació per a decidir quin dels dos poemes era l'escollit per a representar a 
l'escola en el concurs dels Jocs florals escolars de Catalunya.
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 El poema escollit va ser el de tercer:                                                                      
“La bruixa presumida i el bruixot”. 

http://lamagiaciclemitja.blogspot.com.es

Per Sant Jordi, cicle mitjà va organitzar un recital de poesia a la biblioteca de l'escola. Tots els xiquets i 
xiquetes van poder recitar i gaudir una bona estona dels poemes màgics elaborats.

Estem molt contents i contentes de la feina feta!

Alumnes Cicle Mitjà

Enguany, des de la classe d'anglès i en 
motiu de la celebració del Dia 
internacional de la llengua materna que 
se celebra el 21 de febrer, vam treballar 
el concepte de plurilingüisme. 

Perseguíem els següents objectius:
1. Entendre la diversitat cultural a 
partir de la diversitat lingüística.
2. Descobrir que hi ha companys/es a 
l'escola que tenen uns coneixements 
lingüístics que nosaltres no sabíem. 
3. Adonar-nos que tenim més 
coneixements sobre llengües del que 
ens pensem.
4. Valorar la diversitat lingüística i 
cultural de la societat.

Amb l'activitat de La flor de les 
llengües, cada alumne/a es va fer 
conscient de les llengües que parla, 
entén i reconeix. Els colors dels pètals 
de les flors ens van servir per 
organitzar les llengües: en fúcsia vam 

escriure  les llengües que parlem 
habitualment i, per tant, coneixem molt 
bé; en blau vam posar les llengües que 
no parlem però que podem entendre; 
en verd vam posar les llengües que no 
entenem però que hem pogut sentir 
alguna vegada; finalment, en taronja vam 
escriure les llengües que ni parlem, ni 
entenem ni hem sentit a parlar, però 
que hem vist escrites.

Així, totes les flors ens van sortir 
diferents, com cadascú de nosaltres 
som, i aquesta és la vàlua de la nostra 
societat. Volem que les diferències no 
serveixin per separar-nos sinó per fer-
nos més rics.

La flor de les llengües

Alumnes Cicle Mitjà
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Alumnes 1r Cicle Superior

El passat trimestre a classe de cinquè hem estat treballant diferents aspectes  de l'anunci publicitari. Hem 
après que una falca publicitària és un missatge amb publicitat que ens informa d'alguna cosa i intenta 
convèncer sobre les seues qualitats més positives per tal que la comprem o la fem; també hem après 
que no sempre el que s´anuncia és tan bo ni necessari com se´ns vol fer creure.
Té diverses parts entre les que podem destacar l´eslògan i la imatge.
Després de comentar els aspectes formals de l'anunci ens vam posar a planificar per tal de fer-ne un 
nosaltres mateixos i així, al mateix temps de passar-nos-ho bé fent el treball, poder interioritzar les fases 
de tot el procés creatiu. 
En acabar el nostre propi anunci, el vam presentar a la resta de companys i més tard els vam exposar al 
suro que tenim fora de l'aula. 
Us mostrem alguns dels nostres anuncis fets en llengua castellana.

QUÈ?

PER A QUI?

PER QUÈ?

QUANT?

COM?
QUAN?
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Maths english games

SLADER GAME
One, two, three 
four…

Throw the dice!

It's your turn

I've finish!!!

play with chickpeas

Close your eyes

There are…

How many 
are there?

columns and rows GAME

Put the 
monkey in 
letter A, 
number 5.

I don't understand 
you.

I am the 
winner!!!

SERCHING THE COUPLE OF 10

I am number 5.

I am number 6

You are not 
my couple!!!

I am number 9.

I am number 1

You are my 
couple!!!

Alumnes 1r Cicle Inicial

Aquest curs, a primer, hem dut a terme una nova experiència: Jocs en anglès. S'ha fet un treball conjunt entre 
la mestra d'anglès i la de matemàtiques per la millora de la competència comunicativa en llengua anglesa, 
introduint aquesta llengua en una àrea no lingüística, la matemàtica. Amb aquesta activitat matemàtica la  
llengua anglesa és utilitzada com una eina de comunicació que es fa servir en situacions concretes i reals.
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