
Generalitat de Catalunya 

Departament d'Ensenyament 

Institut Gabriel  Ferrater i Soler 
 

 

 
Reus, setembre 2018 

 
 

 
 
 

INS GABRIEL FERRATER 
 

Departament de Matemàtiques 
 

 

 
 

E.S.O. 
 

MATEMÀTIQUES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(s’adjunten les pàgines de la programació del Departament de Matemàtiques que descriuen aquests criteris) 

  



Generalitat de Catalunya 

Departament d'Ensenyament 

Institut Gabriel  Ferrater i Soler 
 

 

 
Reus, setembre 2018 

 
 

4. AVALUACIÓ 
Document aprovat pel departament a setembre de 2018 

 
4.1. Per què hem d'avaluar? 
 
En paraules de Cèsar Coll (1986), 
 

"l'avaluació designa un conjunt d'actuacions mitjançant les quals és possible ajustar 
progressivament l'ajut pedagògic a les característiques i les necessitats dels alumnes 
o determinar si s'han complert o no, i fins a quin punt, les intencions educatives que 
hi ha a la base d'aquesta ajuda pedagògica". 

 
Així doncs, segons aquest model, la pregunta "per què avaluem?" té una doble 
resposta: 

− avaluem per ajudar l'alumnat en la construcció dels seus aprenentatges, 
esbrinant quins ajuts necessita i en quin moment; 

− avaluem per ajustar progressivament el "Programa" (en el seu sentit més 
ampli) a les necessitats de l' "aquí i ara”. 

 
Delimitant les diferències entre aquest model i aquell que aniria associat a un model 
de transmissió de coneixements ja elaborats, podríem dir que, en una concepció 
constructivista: 
 

o aprendre no és "acumular" coneixements sinó canviar qualitativament les 
concepcions prèvies que sempre es tenen; 

o el paper del professorat no és transmetre coneixements elaborats, sinó 
organitzar la construcció d'aprenentatges; 

o l'avaluació no respon a la necessitat que l’alumne acrediti "què sap" sinó 
que consisteix en una anàlisi continuada per tal de prendre decisions 
(Stufllebeam, 1987). 

 
Molt possiblement en les darreres línies s'ha acumulat una certa dosi de tòpics i tasques 
catalogades tradicionalment d’ utòpiques. Convé dir quelcom al respecte. Mai existirà 
un model d'avaluació "òptim" (per la mateixa definició del terme, sigui quin sigui el 
model adoptat); no és aquest el plantejament que cal donar a la qüestió, sinó el de 
 

què és allò que s’ajusta més a la necessitat/objectiu que té determinat 
professor, equip docent, context,...? 

 
Aleshores, adoptar aquest model d'avaluació no és adoptar una "recepta", ni tan sols 
un esquema d'actuació, sinó compartir un plantejament teòric i genèric (realment 
impossible d'assolir plenament) que dóna unes pautes de reflexió que permeten 
millorar progressivament i lentament la nostra tasca diària. 
 
Per tant, a manera de resum, assumim en aquest PCA, amb totes les conseqüències 
les següents tres finalitats de l'avaluació: 
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F1) per esbrinar les necessitats de cada alumne en diferents moments 
(seria massa ambiciós dir "en tot moment") i així fer-li-ho saber i poder-li 
proporcionar els ajuts adequats, 

F2) per ajustar progressivament el disseny de les tasques educatives, 
F3) per tal de disposar de la informació necessària per poder efectuar 

una valoració final que anomenarem AVALUACIÓ INSTITUCIONAL. 
 

Què aconseguirem adoptant aquest model d'avaluació? Bàsicament, aquest model 
permet plantejar-se unes fites que altres models no permeten. Aquestes fites són 
evidentment  irrealitzables al 100%, però cal que siguin això: una guia-referència 
d'intencions educatives. 
 
Resumint, podríem dir que pretenem aconseguir que: 
 

• cada alumne disposi en cada moment de la informació suficient per tal 
de reconèixer quines són les seves dificultats i quin camí convé seguir per 
tal de superar-les; 

• tots els alumnes arribin a assolir uns nivells competencials mínims; 
• els alumnes "diferents" (en ambdós extrems del terme) puguin seguir 

processos d'aprenentatge diferenciats sense que això suposi una 
dedicació que desbordi el professor; 

• el professor disposi en cada moment de la informació suficient per tal de 
reconèixer amb quines dificultats es troba el desenvolupament del 
currículum previst per així ajustar-lo o reconduir-lo; 

• reconduir el tema de la gestió educativa a quelcom més que l’anàlisi 
d'uns resultats. 

 
 
4.2. Què hem d'avaluar? 
 
Aquesta pregunta no té una resposta sinó novament propostes. El National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM), per exemple, en els "Estándares curriculares y de 
evaluación para la educación matemática" (1991) proposa: 
 

a) D'una banda, una tendència progressiva envers que l'avaluació del 
coneixement matemàtic dels alumnes doni informació sobre la seva: 

− capacitat per aplicar el què saben a la resolució de problemes dins les 
matemàtiques i en altres matèries; 

− capacitat d'utilitzar el llenguatge matemàtic per comunicar idees; 
− capacitat de raonament i d’anàlisi; 
− coneixement i estructures conceptuals i processuals; 
− actitud envers les matemàtiques; 
− comprensió de la naturalesa de les matemàtiques; 
− integració d'aquests aspectes del coneixement matemàtic. 

 
b) D'altra banda, que en avaluar la coherència del currículum, cal analitzar la 

docència i l’entorn en el qual aquesta té lloc, posant especial èmfasi a: 
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− el contingut matemàtic i el seu tractament; 
− els èmfasis relatius que es donen a diversos temes i processos i a les seves 

interrelacions; 
− les oportunitats d'aprenentatge; 
− els recursos docents i el clima de l'aula; 
− els mètodes i instruments d'avaluació; 
− l'estructura de la docència entre els diferents nivells. 

 
Com a conseqüència de les tres finalitats assumides anteriorment, i de les 
recomanacions del NCTM aquí esmentades, en el present Projecte s'estructura el “què 
hem d'avaluar" en tres grans blocs d'aspectes: capacitats desenvolupades, 
interaccions i adequació del currículum. Aquesta estructura ha de quedar 
directament relacionada amb els elements de contingut ressenyats en la present 
memòria, fins al punt de que cadascun dels elements d'avaluació quant a capacitats 
desenvolupades s'ha de correspondre unívocament amb un element de contingut. 
 
 
4.3. Inputs i Outputs del procés d'avaluació 
 
Les entrades d'informació (inputs) i sortides de I'anàlisi (outputs) seran, per a cada tipus 
d'aspecte avaluat: 
 
a) Quant als aspectes relacionats amb les capacitats desenvolupades per I'alumnat: 

 
a.1) Diagnosi inicial: 
Cal que aporti una informació prèvia que permeti dissenyar les estratègies a seguir que 
previsiblement permetran assolir els objectius desitjats, o fins i tot una informació que 
permeti reformular aquests objectius. Així doncs: 
 

* Input: 
 

� activitats escrites/orals i individuals/grupals (una en començar cada 
aspecte rellevant, cada unitat didàctica o cada bloc temàtic) 

 
* Registre: 
 

� Quadern de notes o aplicació informàtica, en el cas de cada professor/a 
 

* Output: 
 

... immediat: 
� discussió en grups o gran grup sobre les resolucions de les qüestions 

plantejades, per tal de provocar un primer canvi qualitatiu 
 

... mediat: 
� anàlisi, en el marc del departament, dels resultats del grup-classe, per tal 

de consensuar possibles activitats necessàries 
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� subministrament de materials curriculars específics per a casos individuals 
� previsió de possibles entrevistes individuals per a casos extrems 

 
a.2) Avaluació formativa: 

Aquesta fase ens proposa proporcionar informació per tal de poder prendre 
decisions dia a dia que permetin un desenvolupament eficaç del procés 
d'aprenentatge dels alumnes. Així doncs: 

 
* Input: 
 

� Observació sistemàtica de  
• la resolució individual o en petit grup de qüestions/problemes 

continguts a les activitats per treballar a l'aula  
• la continuïtat en el treball general a classe i el seu complement a 

casa 
• l’anàlisi, per part de l'alumnat, d'informes o resolucions d'altres 

companys 
 

Anàlisi / correcció de proves escrites, que poden ser dels següents tipus: 
 
� Proves parcials (també anomenats controls) 

• fan referència al contingut d’una (excepcionalment, més d’una) 
unitat/element de contingut o fins i tot només una part d’ella 

• en un trimestre se’n poden realitzar en nombre indeterminat 
• la seva data pot haver estat negociada o no amb l’alumnat (pot 

no haver estat avisada) 
• la seva durada pot ser molt variable: des de 10 minuts a tota una 

hora de classe, sempre en l’horari lectiu habitual 
• cada professor de cada nivell pot establir el seu número i contingut 

lliurement 
• aquests controls no tenen perquè contenir les mateixes preguntes 

per a tot l’alumnat; fins i tot es recomana adequar el seu contingut 
als aspectes treballats amb cada alumne a classe, la qual cosa 
implicarà un mínim de dos models diferents de prova en cada grup-
classe 

 
� Proves globals de tema o bloc temàtic: 

• fan referència al contingut de totes les unitats/elements de 
contingut d’un tema o bloc temàtic 

• preceptivament se’n farà com a mínim una per tema o bloc 
temàtic 

• la seva data serà negociada amb l’alumnat i avisada amb 
antelació d’una setmana com a mínim 

• la seva durada serà preferentment d’una hora i en l’horari lectiu 
habitual 

• tot el professorat del nivell realitzarà la mateixa prova  base 
(s’explica en el següent punt) amb els mateixos criteris 
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• les proves no tenen perquè contenir les mateixes preguntes per a 
tot l’alumnat; fins i tot es recomana adequar el seu contingut als 
aspectes treballats amb cada alumne a classe, la qual cosa 
implicarà un mínim de dos models diferents de prova en cada grup-
classe 

• es garantirà la possibilitat a tot l’alumnat d’haver-se pogut enfrontar 
a, almenys, una prova de nivells competencials mínims en cada 
tema o bloc temàtic 

 
� Treballs voluntaris: 

 
• fan referència al contingut d’alguna de les unitats treballades a 

l’aula, en concret a aquells aspectes més complexos o que 
necessiten d’un major aprofundiment, o d’una pràctica exhaustiva i 
intensiva; però també poden fer referència a aspectes més globals 
o transversals 

• a la seva realització no es pot obligar l’alumnat 
• la seva realització es farà habitualment fora de l’horari de classe, i 

pot ser treball individual o treball en grup 
 

� Treballs obligatoris: 
 
• Es diferencien dels anteriors en què sí que són d’obligada realització 

per l’alumnat i són d’un nivell de complexitat o globalitat inferior 
 
 

* Registre: 
 

� Quadern de notes o aplicació informàtica, en el cas de cada professor 
 

* Output: 
 
.. immediat: 
� discussió en grups o en gran grup sobre les resolucions de les qüestions o 

treballs plantejats, per tal de provocar un cert canvi qualitatiu 
� devolució de l’anàlisi efectuada pel professor de les qüestions resoltes o 

analitzades per l’alumnat; aquesta devolució pot ser formal (document 
escrit) o informal (pissarra o qualsevol altre element equivalent) 

� subministrament de materials curriculars específics per a casos individuals 
en relació a les qualificacions: 
 

• Per acord històric del departament, renovat en el curs actual, les 
proves de totes les categories i els treballs, abans esmentats 
seran retornats corregits a l’alumnat i custodiats per aquest. En 
elles s’hi farà constar com a mínim la ubicació dels errors i la 
seva naturalesa. 

• Totes les proves i treballs podran venir retornats amb la 
corresponent qualificació; aquesta qualificació podrà ser 
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qualitativa (no assoliment, assoliment satisfactori, assoliment 
notable, assoliment excel·lent) i/o quantitativa (expressions 
numèriques). Tanmateix, també podran ser retornats sense una 
qualificació, a criteri del professorat corresponent en cada 
moment. 

• Els criteris per obtenir la qualificació de les proves seran 
negociats amb l’alumnat o com a mínim hauran estat fets 
públics abans de la realització de les proves o treballs. Aquests 
criteris es basaran en aspectes com la importància de 
cadascuna de les activitats plantejades, la correcció del procés 
de resolució i de la solució donada, la claredat en l’explicació 
del procés, l’originalitat o riquesa dels plantejaments donats, i la 
presentació globals de les proves. 

 
a.3) Avaluació sumativa: 
 

Consisteix bàsicament a determinar si s'han assolit o no, i fins a quin punt, les 
intencions educatives que ens han portat a intervenir de la forma en la qual ho 
hem fet. 
 
Tanmateix no s'ha de confondre avaluació de productes i qualificació; si bé 
sempre acostuma a haver-hi una qualificació en aquesta fase, no és aquesta la 
finalitat que ens hi du. La utilitat d'aquesta fase de l'avaluació hauria de ser 
determinar si hi ha garanties d’èxit en la promoció de l'alumne (fins i tot en el 
mateix curs, entenent la promoció com un "emprendre aprenentatges més 
complexos"). Així doncs: 
 

* Input: 
 

En coherència amb l’avaluació formativa: 
 
� anàlisi de la informació recollida en els registres  
� autoavaluació de l'alumnat 

 
Inputs de naturalesa extraordinària: 
 
� proves de nivells competencials mínims: 

 
• Com diu el nom, totes les activitats que hi seran proposades hauran 

de fer referència als nivells competencials mínims (descrits en 
aquest document) relacionats amb un bloc temàtic o trimestre. I 
serà raonablement exhaustiva (recobreix una part molt 
considerable del elements treballats en aquell període) 

• preceptivament se’n farà com a mínim una per bloc temàtic o 
trimestre. 

• la seva data serà negociada amb l’alumnat i avisada amb 
antelació d’una setmana com a mínim 
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• la seva durada serà preferentment d’una hora i en l’horari lectiu 
habitual 

• tot el professorat del nivell realitzarà la mateixa prova  base 
(s’explica en el següent punt) amb els mateixos criteris 

 
� proves extraordinàries de recuperació: 

• Totes les activitats que hi seran proposades hauran de fer referència 
al nivell d’adquisició de competències de nivell 1, AS, de tot un 
curs. I serà raonablement exhaustiva (recobreix una part molt 
considerable del elements treballats durant el curs) 

• Es realitzaran en les dates i forma que el Departament d’Educació o 
la Direcció del Centre decideixi en cada curs. 

• la seva durada serà preferentment d’una hora i en l’horari lectiu 
habitual. 

• tot el professorat del nivell realitzarà la mateixa prova  base 
(s’explica en el següent punt) amb els mateixos criteris. 

 
* Registre: 
 

� Quadern de notes o aplicació informàtica, en el cas de cada professor 
� Documents oficials del centre 

 
 
 
b) Quant als aspectes d'interacció de l’alumnat: 
 

* Input: 
 

� qüestionaris de creences (opcionals per al professorat del departament, 
a principi i final de curs)  

� qüestionaris d’actituds (opcionals per al professorat del departament, a 
principi i final de curs)  

� observació sistemàtica del treball d'aula i de les actituds i 
comportaments manifestats o inferits 
 

* Registre: 
 

� Donada la dificultat del registre de forma objectiva d’alguns d’aquests 
aspectes, s’accepta el “no registre” en un document formal, podent ser 
substituït per registres informals, no exhaustius,... o fins i tot per registres 
absolutament subjectius 
 

* Output: 
 

� Adequació del currículum en general, i en particular del recorregut 
per nivells proposat, de l'orientació del treball a l'aula de l'alumnat i 
del paper del professor. 
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4.4. Criteris d’acreditació i qualificació 
 
Distingirem 4 nivells d’acreditació: 
 

a) Acreditació d’una prova (si s’escau): 
 

� Insistim en el terme si s’escau, perquè en absolut la finalitat d’una 
prova haurà de ser únicament la d’obtenir informació per a una 
acreditació. 

� Aquests criteris formaran part de la negociació/comunicació 
mantinguda amb l’alumnat per cada professor i en cada cas. 

� No es pot oblidar que al grup-classe es pot haver proposat proves de 
diferent naturalesa i/o contingut; per tant cal insistir en la negociació i 
explicitació dels criteris. 

� Quan s’escaigui, l’acreditació equival a la qualificació igual o superior 
a “l’assoleix”. L’acreditació no té per què equivaler al 50% de la 
puntuació màxima. En les proves parcials, no té per què haver 
distincions diferents a l’assoleix o no assoleix. 

� Les qualificacions de les proves, tant de tipus qualitatiu com 
quantitatiu, poden correspondre a una tipificació precisa en una 
escala, o simplement utilitzar terminologia de tipus ordinal. 

 
b) Acreditació d’un trimestre: 

 
� L’acreditació del trimestre pot produir-se quan: 

a) La tendència de les proves globals, de les proves parcials, de les 
observacions de classe (de continguts i/o d’interaccions) i en 
general de tots els inputs abans esmentats, faci pensar 
raonablement al professorat responsable del grup que s’han assolit 
la majoria de les competències relacionades amb els elements dels 
continguts treballats. 

b) En el conjunt de les proves de nivell competencial mínim del 
trimestre, s’hagi acreditat la gran majoria d’aquests objectius 
mínims. 

� La qualificació final de cada trimestre serà una expressió literal, en els 
termes NA: no assoliment,  AS: assoliment satisfactori, AN: assoliment 
notable, AE: assoliment excel·lent, que primarà l’evolució, més que les 
mitjanes simples o ponderades, de les proves i treballs. 

� Quan l’acreditació es produeix a partir de (b), la qualificació final del 
trimestre no superarà en cap cas el valor “AS”, assoliment satisfactori. 

 
c) Acreditació d’un curs: 

 
� L’acreditació del curs pot produir-se en qualsevol dels següents casos: 

 

a) Es tenen acreditats tots i cadascun dels trimestres corresponents. 
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b) O s’hi tenen tots excepte un, i el professorat considera que l’esforç 
de l’alumnat en qüestió, els seus antecedents o els resultats en 
altres trimestres, fan aconsellable que li sigui compensat. 

c) Quan la informació recollida permet raonablement assegurar que 
s’han assolit la majoria dels nivells competencials del curs, en els 
termes recollits en aquesta programació. 

d) Quan s’ha superat la prova extraordinària establerta segons 
normativa o per decisió de la Direcció del Centre, sempre i quan 
s’hagin presentat les activitats d’aprenentatge programades pel 
Departament destinades a assolir els nivells competencials 
establerts i s’hagin realitzat amb uns estàndards de qualitat mínims, 
estàndards que hauran estat fet públics en cada cas. La 
qualificació equivalent a l’assoleix de la prova extraordinària 
s’obté resolent correctament un mínim del 60% de les activitats. 
 

� La qualificació final de cada curs serà una expressió literal, en els 
termes NA: no assoliment,  AS: assoliment satisfactori, AN: assoliment 
notable, AE: assoliment excel·lent, que primarà l’evolució, més que les 
mitjanes simples o ponderades, del conjunt dels trimestres. Aquest 
criteri serà comunicat amb antelació a l’alumnat. 
 

� Quan l’acreditació es produeix a partir de (c) , (d) o (e), la qualificació 
final del curs no superarà en cap cas el valor “AS”, assoliment 
satisfactori. 

 
d) Acreditació d’un curs anterior al que s’està cursant: 

 

� L’acreditació d’un curs anterior, no superat en el seu moment, pot 
produir-se en qualsevol de les següents circumstàncies: 
 

a) S’ha superat el curs següent. 
b) S’ha superat només un o dos trimestres del curs següent, però el 

professorat considera que l’esforç de l’alumnat en qüestió, o la 
seva evolució i actitud, fan aconsellable que li sigui aprovat. 

c) Qualsevol altra circumstància o activitat extraordinària que en 
cada cas concret, en el marc de les directives del Departament 
d’Educació, facin que es cregui oportú. 
 

� La qualificació final en cadascun dels anteriors supòsits no superarà en 
cap cas el valor “AS”, assoliment satisfactori. 

 
 
  



Generalitat de Catalunya 

Departament d'Ensenyament 

Institut Gabriel  Ferrater i Soler 
 

 

 
Reus, setembre 2018 

 
 

Nota addicional 
 
En cas que, el Departament d’Educació o la Direcció del Centre, doni instruccions 
sobre la introducció de qualificacions al nou aplicatiu de gestió Esfer@ diferents a les 
recollides en aquest document, o si altres circumstàncies ho fan necessari, les 
qualificacions de les matèries tindran les equivalències següents: 
 

Assoliment excel·lent Excel·lent (E): 9 o 10 
Assoliment notable Notable (N): 7 o 8 
Assoliment satisfactori Bé (B): 6 
No assoliment Insuficient  (I): 1, 2, 3 o 4 

 
  



Generalitat de Catalunya 

Departament d'Ensenyament 

Institut Gabriel  Ferrater i Soler 
 

 

 
Reus, setembre 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 
Orientacions per l'avaluació àmbit matemàtic ESO 
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Orientacions per a l’avaluació de l’àmbit matemàtic –  ESO 

Dimensions   Competència Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R
e

so
lu

ci
ó

 d
e

 p
ro

b
le

m
e

s 

Competència 1. Traduir un 

problema a llenguatge 

matemàtic o a una representació 

matemàtica utilitzant variables, 

símbols, diagrames i models 

adequats. 

Entén el significat del vocabulari, 

les expressions, les quantitats i 

les unitats de mesura que 

apareixen en l’enunciat. 

Explica l’enunciat del problema 

amb les seves pròpies paraules, 

identificant la informació que 

s’aporta i el que es demana. 

Elabora textos, dibuixos, 

esquemes que descriuen la 

situació que el problema 

planteja. 

Construeix expressions 

aritmètiques o representacions 

geomètriques simples que 

corresponen a l’enunciat del 

problema. 

Selecciona el més rellevant de la 

informació que l’enunciat 

aporta. 

Identifica els aspectes 

matemàtics implicats en el 

problema. 

Escull el model més adient per 

descriure, en llenguatge 

matemàtic o a través d’una 

representació matemàtica, el 

que el problema planteja. 

Si és el cas, construeix 

expressions algebraiques que 

corresponguin fidelment a 

l’enunciat del problema. 

Si és el cas, fa representacions 

geomètriques precises de la 

situació que es descriu a 

l’enunciat. 

Si és el cas, elabora gràfics 

funcionals o estadístics que 

representin la informació que 

Construeix representacions 

matemàtiques de problemes 

formulats no tan sols a través 

d’un enunciat textual, sinó 

també a partir d’un material, 

d’una situació propera, d’una 

imatge... 

Al llarg de la resolució, té 

present el significat que tenen, 

en el context de l’enunciat, els 

objectes matemàtics que s’hi 

manegen (quantitats, variables, 

figures...). 

Construeix representacions 

matemàtiques de problemes 

d’enunciat obert en què calgui 

fer suposicions i prendre 

decisions d’interpretació. 
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dóna l’enunciat. 

 

Competència 2. Emprar 

conceptes, eines i estratègies 

matemàtiques per resoldre 

problemes. 

Transforma amb habilitat 

expressions aritmètiques i 

calcula correctament. 

Utilitza símbols i els relaciona a 

través d’expressions 

algebraiques simples en les quals 

pot fer petites transformacions. 

Interpreta representacions 

geomètriques i gràfics funcionals 

i estadístics senzills. 

Explora, tempteja, assaja 

procediments resolutius i 

implementa progressives 

millores per arribar a la solució. 

Desenvolupa processos de 

resolució curts que manegin un 

nombre limitat de conceptes i 

eines matemàtiques. 

Mostra habilitat en el càlcul 

algebraic transformant amb 

agilitat i seguretat les 

expressions simbòliques. 

Utilitza relacions mètriques i 

representacions geomètriques i 

és capaç de fer construccions 

geomètriques emprant eines 

tecnològiques. 

Interpreta gràfics funcionals i 

estadístics en contextos diversos 

i és capaç de generar-ne 

emprant, si cal, eines 

tecnològiques adients. 

Explora el problema de manera 

sistemàtica fins a establir, encara 

que sigui implícitament, una 

estratègia de resolució. 

Selecciona les eines 

matemàtiques adequades per 

desenvolupar l’estratègia. 

Reubica el resultat obtingut en el 

context que descriu el problema 

Planifica explícitament 

l’estratègia de resolució. 

Executa el pla mantenint el 

control del procés, reajustant-lo 

si cal, fins a obtenir una solució 

de la qual és capaç de comprovar 

la correcció. 

Explica i justifica clarament el 

procés seguit i la raonabilitat de 

la solució en el context del 

problema. 

Mostra capacitat crítica davant 

de l’estratègia emprada tot 

explorant possibles millores. 

Recull idees alternatives 

expressades per altres persones, 

les avalua, les matisa si cal i les 

incorpora, en el grau que 

consideri adequat, per enriquir o 

rectificar la seva estratègia. 
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i jutja si té sentit. 

Explica el procés de resolució 

amb paraules pròpies, de 

manera correcta i entenedora. 

 

Competència 3. Mantenir una 

actitud de recerca davant d’un 

problema assajant estratègies 

diverses. 

Executa correctament processos 

de resolució curts en situacions 

treballades anteriorment. 

Revisa el procediment seguit i 

localitza errors. 

Quan localitza errors, rectifica el 

procediment seguit. 

Executa correctament processos 

de resolució en situacions 

diverses. 

Analitza críticament el 

procediment de resolució seguit. 

Assaja procediments de 

resolució diferents del seguit 

inicialment. 

Explica el procés de resolució als 

companys amb paraules pròpies, 

de manera correcta i entenedora 

i defensa raonadament el seu 

punt de vista davant les altres 

propostes. 

Escolta les alternatives 

proposades per altres companys 

i és capaç de seguir-les fins 

arribar a una resolució. 

 

Davant d’un problema, és capaç 

d’utilitzar més d’una manera 

d’enfrontar-lo. 

Analitza críticament el 

procediment de resolució seguit 

i intenta millorar-lo. 

Explica el procés de resolució als 

companys amb paraules pròpies 

i adapta l’explicació al receptor 

fins que aquest el comprèn 

Fa aportacions enriquidores a les 

alternatives proposades per 

altres companys. 

Incorpora les alternatives 

plantejades per altres companys, 

adaptant-les a la pròpia tasca i 

millorant-les. 
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Competència 4. Generar 

preguntes de caire matemàtic i 

plantejar problemes. 

Genera preguntes d’aplicació 

directa no òbvies de tipus 

matemàtic a partir de contextos. 

Planteja problemes senzills com 

a particularització d’un problema 

complex. 

Modifica un problema per 

plantejar-ne un de similar. 

Donada una solució, planteja 

diversos problemes. 

A partir d’un gràfic, proposa 

preguntes que l’expliquin. 

Genera preguntes no òbvies de 

tipus matemàtic a partir de 

situacions sorgides en altres 

àrees del currículum. 

Genera preguntes de tipus 

matemàtic que impliquin 

connexions a partir de 

contextos. 

Planteja problemes més senzills 

per tractar de resoldre un 

problema complex. 

Planteja cadenes de preguntes 

(preguntes dependents unes de 

les altres). 

Delimita explícitament les 

restriccions i els condicionants 

de situacions que podrien donar-

se en entorns propers (escolars o 

no). 

Genera preguntes matemàtiques 

que impliquin algun tipus de 

generalització a partir de 

contextos. 

Planteja problemes no 

immediats i amb un cert grau de 

riquesa a partir de situacions que 

podrien donar-se en entorns 

propers. 

Reelabora un problema per 

generalitzar els seus resultats. 

Proposa preguntes que posen de 

relleu algun concepte matemàtic 

que caracteritza la situació. 
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Competència 5. Construir, 

expressar i contrastar 

argumentacions per justificar i 

validar les afirmacions que es fan 

en matemàtiques. 

Fa afirmacions matemàtiques 

utilitzant exemples per a una 

millor comprensió. 

Fa explicacions sobre les 

afirmacions utilitzant patrons. 

Assaja estratègies (tempteigs, 

Empra generalitzacions en 

alguns moments del procés. 

Empra casos particulars en 

alguns moments del procés. 

Empra conjectures per 

Usa processos de raonament 

deductiu, inductiu, recursiu, 

analògic... Argumenta les 

propietats matemàtiques en el 

procés de justificació. 

Explica equivalències entre els 
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llistes d’exemples, cadenes de 

preguntes...). 

Usa comprovacions diverses: 

numèriques, gràfiques, 

manipulatives... 

generalitzar-les o rebutjar-les. 

Empra exemples de forma 

sistemàtica per continuar 

l’argumentació. 

Usa contraexemples en el procés 

de raonament. 

conceptes usats en el 

raonament. 

Construeix argumentacions 

matemàtiques i les expressa amb 

precisió. 

Explica de forma entenedora a 

altres persones: esquemes, 

guions... 

 

Competència 6. Emprar el 

raonament matemàtic en 

entorns no ma-temàtics. 

Planteja de forma senzilla una 

situació propera. 

Fa observacions sobre la situació 

propera per després fer 

raonaments matemàtics. 

Relaciona les informacions que 

troba dins de la situació. 

Fa tempteigs, preguntes, per 

ampliar o acotar les 

argumentacions. 

Assigna noms matemàtics a 

objectes, formes i situacions 

diverses. 

 

Relaciona conceptes d’altres 

disciplines. 

Empra generalitzacions en 

alguns moments del procés. 

Realitza conjectures sobre les 

afirmacions fetes. 

Usa contraexemples, matemàtics 

o no, en el procés de raonament. 

Realitza raonaments reflexius i 

crítics a l’afirmació plantejada. 

Explica de forma entenedora a 

altres persones: esquemes, 

guions... 

Amplia els raonaments a altres 

situacions o disciplines. 

Comprèn que ha fet un avenç en 

el seu procés de raonament. 

C
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n

e
x
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Competència 7. Usar les 

relacions que hi ha entre les 

Usa equivalències numèriques 

concretes en fer càlculs. 

Usa relacions geomètriques per 

analitzar situacions algebraiques. 

Usa idees transversals per 

connectar. 
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diverses parts de les 

matemàtiques per analitzar 

situacions i per raonar. 

Transforma expressions 

aritmètiques o algebraiques per 

analitzar situacions. 

Relaciona conceptes bàsics del 

mateix bloc de continguts. 

Fa connexions simples amb 

altres parts de la matemàtica. 

Usa relacions i equivalències 

numèriques per analitzar 

situacions d’atzar i estadístiques. 

Relaciona procediments amb els 

conceptes implicats. 

Transfereix idees d’altres parts 

de les matemàtiques i fa 

connexions adients. 

Proposa connexions no 

treballades però significatives. 

Explica la connexió usant 

llenguatge matemàtic. 

Transfereix idees d’altres parts 

de les matemàtiques i fa 

connexions originals. 

Usa una connexió concreta però 

li dóna un cert grau de 

generalització. 

 

Competència 8. Identificar les 

matemàtiques implicades en 

situacions properes i 

acadèmiques i cercar situacions 

que es puguin relacionar amb 

idees matemàtiques concretes. 

Usa representacions poc 

abstractes de situacions 

properes. 

Treballa només amb les relacions 

molt evidents entre les dades. 

Detecta alguns conceptes però 

no reconeix l’estructura 

matemàtica implicada. 

Usa representacions gràfiques, 

esquemes, taules tant en 

situacions properes com 

acadèmiques. 

Troba noves relacions entre les 

dades. 

Reconeix l’estructura 

matemàtica implicada però en 

treu poc partit. 

Interpreta les noves relacions de 

manera no gaire eficient, en 

relació amb la situació inicial. 

Usa tota mena de 

representacions, incloent 

llenguatge matemàtic en 

situacions properes i 

acadèmiques. 

Reconeix l’estructura 

matemàtica implicada i en fa ús 

per analitzar la situació. 

Proposa exemples de situacions 

amb la mateixa estructura 

matemàtica. 

Interpreta les noves relacions 

obtingudes en el context de la 

situació. 
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Competència 9. Representar un 

concepte o relació matemàtica 

de diverses maneres i usar el 

canvi de representació com a 

estratègia de treball matemàtic. 

Representa una situació 

correctament. 

Explica la seva representació. 

Comprèn i extreu informació 

d’una representació donada. 

Utilitza representacions 

matemàtiques simples. 

Interpreta gràfics estadístics i 

funcionals. 

Representa una situació de 

diverses maneres. 

Valora la representació més 

adient per a una situació 

donada. 

Utilitza amb naturalitat 

representacions genuïnament 

matemàtiques. 

Interpreta expressions 

algebraiques. 

Entén les representacions dels 

altres. 

 

Veu la relació, l’equivalència 

entre dues representacions 

donades. 

Canvia de representació per a 

millorar en el procés de 

resolució. 

Utilitza amb naturalitat 

representacions matemàtiques 

més complexes. 

Justifica el criteri amb què escull 

una o una altra representació. 

Competència 10. Expressar idees 

matemàtiques amb claredat i 

precisió i comprendre les dels 

altres. 

Comprèn les produccions 

comunicatives dels companys. 

Exposa oralment de manera 

clara. 

Exposa oralment de manera 

precisa. 

Utilitza correctament les formes 

de representació pròpies de la 

matemàtica adequades a la 

situació. 

Fa un ús correcte de la 

terminologia matemàtica. 

Exposa de manera clara i precisa 

amb la terminologia adequada. 

 

Incorpora terminologia 

matemàtica al llenguatge 

habitual. 

Fa ús del llenguatge matemàtic. 

Comprèn els companys en 

l’expressió d’idees 

matemàtiques. 

Competència 11. Emprar la 

comunicació i el treball 

col·laboratiu per compartir i 

Comunica correctament els 

resultats de les tasques 

realitzades. 

Fa el que li toca en el treball de 

grup i col·labora aportant 

coneixements i respostes a les 

Comunica el treball amb el 

suport dels recursos apropiats, 

explica, raona i justifica el procés 
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construir coneixement a partir 

d’idees matemàtiques. 

Es responsabilitza d’allò que té 

explícitament assignat en el seu 

grup de treball. 

Té una relació correcta amb els 

membres del grup i participa en 

els debats de treball. 

Usa mitjans diversos per 

comunicar i construir 

coneixement (murals, entorns 

virtuals, maquetes...). 

preguntes formulades per la 

resta de membres de l’equip. 

Afavoreix les relacions 

interpersonals en el grup, 

participa activament en les 

discussions de treball, col·labora 

i dinamitza l’equip. 

Usa i gestiona mitjans diversos 

per comunicar i construir 

coneixement. 

escollit, interpreta els resultats i 

fa propostes d’ampliació i 

d’aplicació. 

Col·labora en el treball de l’equip 

aportant idees i estratègies amb 

la intenció de construir 

coneixement. 

Afavoreix les relacions 

interpersonals i entre els 

diferents grups, genera noves 

discussions de treball, dinamitza 

i lidera l’equip. 

Usa i gestiona, per pròpia 

iniciativa, mitjans diversos per 

comunicar i construir 

coneixement. 

 

Competència 12. Seleccionar i 

usar tecnologies diverses per 

gestionar i mostrar informació, i 

visualitzar i estructurar idees o 

processos ma-temàtics. 

Usa correctament les eines de 

mesura directa (regle, 

transportador, goniòmetre...) i 

domina els aspectes bàsics de 

l’ús de la calculadora. 

Utilitza correctament els editors 

de textos, d’equacions i gràfics. 

Domina els aspectes bàsics del 

full de càlcul, del GeoGebra i dels 

Usa correctament les eines de 

mesura directa i indirecta i les 

calculadores de qualsevol tipus. 

Mostra habilitat en l’ús del full 

de càlcul, del GeoGebra i dels 

programes de representació 

gràfica. 

Utilitza i interpreta els gràfics 

Usa correctament les eines de 

mesura directa i indirecta i les 

calculadores de qualsevol tipus 

amb criteris d’idoneïtat. 

Domina el full de càlcul, el 

GeoGebra (és capaç de fer 

construccions geomètriques, 

simulacions, animacions...) i els 

programes per a l’elaboració de 
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programes de representació 

gràfica. 

Elabora i interpreta 

correctament els gràfics 

funcionals i identifica les 

relacions entre els paràmetres 

de la fórmula i la gràfica de la 

funció. 

Organitza les dades en taules de 

freqüències, calcula els 

paràmetres estadístics, elabora i 

interpreta els gràfics estadístics. 

 

funcionals en contextos diversos. 

Calcula i interpreta els 

paràmetres estadístics, utilitza la 

representació gràfica més adient 

i en treu conclusions. 

diagrames i gràfics funcionals i 

estadístics. 

Utilitza els gràfics funcionals per 

descriure i analitzar situacions de 

dependència. Interpreta aquests 

gràfics en el seu context. 

Usa l’estadística per analitzar 

situacions, treure conclusions i 

fer prediccions, emprant, en 

cada cas, les eines tecnològiques 

adients. 

 

 

 


