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 06 Resolució de problemes 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Habituar-se a 

treballar en una 

ambient de resolució 

de problemes 

significatius per a ells 

Habituar-se a treballar 

en una ambient de 

resolució de problemes 

significatius per a ells 

Habituar-se a treballar 

en un ambient de 

resolució de problemes 

en el que la seva 

participació sigui 

activa en tots els 

moments de 

l’aprenentatge 

Habituar-se a treballar 

en un ambient de 

resolució de problemes 

en el que la seva 

participació sigui activa 

en tots els moments de 

l’aprenentatge 

Reconèixer situacions 

matemàtiques de 

l’entorn i que es facin 

preguntes 

Reconèixer situacions 

matemàtiques de 

l’entorn i que es facin 

preguntes 

Resoldre problemes 

tenint en compte: 

-Comprensió del 

problema 

-Actuar per resoldre 

(procés) 

-Tenir consciència de 

la solució 

 

Resoldre problemes 

tenint en compte: 

-Comprensió del 

problema 

-Actuar per resoldre 

(procés) 

-Tenir consciència de 

la solució 

 

Resoldre problemes 

tenint en compte: 

-Utilitzar la 

representació en la 

fase de comprensió 

-Actuar en llibertat per 

trobar la solució 

-Estar convençut de 

tenir una solució 

raonable en la relació 

entre solució i 

plantejament 

Resoldre problemes 

tenint en compte: 

-Utilitzar la representació 

en la fase de 

comprensió 

-Actuar en llibertat per 

trobar la solució 

-Estar convençut de tenir 

una solució raonable en 

la relació entre solució i 

plantejament 

Cercar maneres de 

resoldre problemes, 

comprovant els 

resultats i explicant el 

procés i els 

raonaments fets 

Cercar maneres de 

resoldre problemes, 

comprovant els resultats 

i explicant el procés i els 

raonaments fets 
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 07 Raonament i prova - Càlcul 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Treballar amb 

situacions 

quotidianes en que 

hi hagi la suma i la 

resta (afegir, treure, 

adjuntar, separar i 

comparar) i que les 

representin 

matemàticament 

(gràficament, 

simbologia) amb 

l’ajuda que calgui 

 

Treballar amb 

situacions quotidianes 

en que hi hagi la suma 

i la resta (afegir, treure, 

adjuntar, separar i 

comparar)  i que les 

representin 

matemàticament 

(gràficament, 

simbologia) 

Treballar amb 

situacions quotidianes 

en que hi hagi la suma 

i la resta implicades i 

que les representin 

matemàticament 

Treballar amb situacions 

quotidianes en que hi 

hagi la suma i la resta 

implicades i que les 

representin 

matemàticament 

Adquirir un bon domini 

de la divisió i 

consolidar el de la 

multiplicació,  la suma i 

la resta de nombres 

naturals, és a dir: 

-Estimar el resultat 

tenint en compte els 

nombres i el context 

-Calcular mentalment 

i/o fent servir 

estratègies diverses 

-Comprendre i mostrar 

fluïdesa en l’ús de les 

operacions. 

Tenir clar el significat de 

les operacions bàsiques 

i dominar-les:  suma, 

resta, multiplicació, 

divisió i percentatges: 

 

-Consolidar la divisió 

entre dues xifres  

-Multiplicar i dividir la 

unitat seguida de zeros 

-Potencies (X2i X3) i 

arrels quadrades  

-Regla de 3. 

Sistematitzar resultats 

de càlcul a partir  les 

estratègies 

treballades (graella) i 

comprendre en que 

es basen 

(descomposició, 

sumes dobles, funció 

constant) 

Iniciació al treball de 

dobles i meitat. 

Sistematitzar resultats 

de càlcul a partir de 

les estratègies 

treballades (graella) i 

comprendre en que es 

basen (descomposició, 

sumes dobles, funció 

constant, meitat, 

dobles...) 

Concepte de triple i 

meitat, és a dir repartir 

en parts iguals 

Sistematitzar resultats 

de càlcul a partir de 

les estratègies 

treballades (graella) i 

comprendre en que es 

basen (descomposició, 

sumes dobles, funció 

constant, meitat, 

dobles...) 

 

Sistematitzar resultats de 

càlcul a partir de les 

estratègies treballades 

(graella) i comprendre 

en que es basen 

(descomposició, sumes 

dobles, funció constant, 

meitat, dobles...) 

Utilitzar de manera 

comprensiva 

l’equivalència entre 

fraccions per sumar-ne 

i restar-ne 

Utilitzar de manera 

comprensiva 

l’equivalència entre 

fraccions per sumar-ne i 

restar-ne  

 

Simplificar fraccions 

Fracció irreductible: 

comparació fraccions. 

Sumar nombres 

d’una i dues xifres 

adonant-se que 

sovint cal fer desenes 

noves i agafar 

seguretat en les 

operacions de la 

suma 

Sumar nombres de 

dues xifres i tres xifres 

adonant-se que sovint 

cal fer desenes noves, i 

potser centenes i 

agafar seguretat en les 

operacions de suma 

Sistematitzar les 

operacions de suma  

 

Sistematitzar les 

operacions de suma. 

Treballar l’estimació dels 

resultats 

Utilitzar el coneixement 

de les operacions amb 

nombres naturals per 

sumar i restar nombres 

decimals 

Interpretar i operar amb  

nombres decimals  

 

Suma/resta amb reglets 

Multiplicació/divisió 

amb la calculadora 

Recta numèrica 

Arrodoniment. 
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Iniciar-se en la resta , 

manipulant materials 

i utilitzant estratègies 

diverses per trobar el 

resultat. Comprendre 

que cal fer desenes 

Iniciar-se en la resta , 

amb nombres fins i tot 

de dues xifres 

manipulant materials i 

utilitzant estratègies 

diverses per trobar el 

resultat. Comprendre 

que cal fer desenes o 

centenes per fer-ho 

Reprendre el treball 

amb la resta iniciat a 

cicle inicial i el 

completin a partir 

d’estratègies i de la 

representació 

Introduir la resta per 

pensar (resta portant) 

 

Sistematitzar les 

operacions de la resta. 

Treballar l’estimació dels 

resultats 

  

  Comprendre la 

multiplicació i divisió a 

partir de situacions i 

contextos  significatius  

Aprendre les taules de 

multiplicar 

La multiplicació per 

dues xifres i introducció 

a la divisió. 

Treballar l’estimació de 

productes 

  

  Desenvolupar 

estratègies per a 

l’obtenció de resultats 

ràpids basats en les 

característiques de la 

multiplicació i la 

connexió amb la 

divisió (graella) 

Desenvolupar 

estratègies per a 

l’obtenció de resultats 

ràpids basats en les 

característiques de la 

multiplicació i la relació 

amb la divisió (graella) 

  

  Iniciar-se en les 

operacions amb 

multiplicacions passant 

per la descomposició 

Iniciar-se en les 

operacions amb 

multiplicacions i divisions 

passant per la 

descomposició 

 

 

 

 

 

 

Saber explicar i 

argumentar 

l’estratègia utilitzada 

Saber explicar i 

argumentar 

l’estratègia utilitzada 

Saber explicar i 

argumentar 

l’estratègia utilitzada 

Saber explicar i 

argumentar l’estratègia 

utilitzada 

Saber explicar i 

argumentar 

l’estratègia utilitzada 

Saber explicar i 

argumentar l’estratègia 

utilitzada 
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 07 Raonament i prova - Numeració 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Comprendre la 

desena com a grup 

de deu unitats 

Comprendre la 

centena com a grup 

de deu desenes com 

de cent unitats. Inici 

seriació, posició i ordre 

del miler.  

 

Comprendre i 

interpretar nombres 

naturals cada vegada 

més grans: milers, ...  

Interpretar nombres 

naturals cada vegada 

més grans , basant-se en 

la comprensió que cada 

unitat d’ordre es fa a 

partir de multiplicar 

l’anterior per 10 

 

Reconèixer el valor de 

nombres naturals grans 

i atribuir el valor a 

cada xifra d’acord 

amb el lloc que ocupa  

Reconèixer el valor de 

nombres naturals grans i 

atribueixen valor a 

cada xifra d’acord amb 

el lloc que ocupa 

 

Nombres negatius 

 Adonar-se i interpretar  

quantitats amb 

nombres més grans de 

10 fins el 99, és a dir, les 

desenes i unitats 

Comprendre i 

interpretar  quantitats 

amb nombres més 

grans de 100, és a dir, 

milers, centenes, 

unitats 

Comprendre el significat 

dels nombres 

fraccionaris més 

freqüents : meitats, 

quarts, terços, 

cinquens... a partir de 

representar-los. 

Iniciar-se en nombres 

múltiples  o divisors  

d’un nombre  

Reconèixer 

característiques dels 

nombres especialment 

dels que són múltiples  o 

divisors  d’un 

determinat nombre 

MCM/MCD 

Els nombres 

primers/compostos. 

Criteris de divisibilitat 

Descomposició. 

Interpretar 

correctament el 

valor d’una xifra en 

funció del lloc que 

ocupa 

Interpretar 

correctament el valor 

d’una xifra en funció 

del lloc que ocupa 

Interpretar 

correctament el valor 

d’una xifra en funció 

del lloc que ocupa 

Interpretar el significat 

de nombres fraccionaris 

amb denominador 10 o 

múltiple de 10 i els 

relacionin amb les 

unitats de mesura: Km, 

cm, l, cl, hg, g... 

Iniciar-se i utilitzar 

nombres fraccionaris 

en contextos que els 

donin sentit. Que 

comparin, ordenin, 

fraccions, en 

reconeguin 

equivalents i en puguin 

generar quan calgui 

Comprendre i utilitzar 

nombres fraccionaris en 

contextos que els donin 

sentit. Que comparin, 

ordenin, fraccions, en 

reconeguin equivalents 

i en puguin generar 

quan calgui 

Conèixer com 

s’ordenen els 

nombres en el nostre 

sistema de 

numeració 

i dels patrons 

numèrics  que aquest 

Conèixer com 

s’ordenen els nombres 

en el nostre sistema de 

numeració, combinant 

unitats i desenes, i dels 

patrons numèrics  que 

aquest ordenació 

Conèixer com 

s’ordenen els nombres 

en el nostre sistema de 

numeració, combinant 

unitats, desenes, 

centenes i milers i dels 

patrons numèrics  que 

Iniciar-se en la 

comparació de 

fraccions per anar 

reconeixent les que són 

equivalents i trobar punts 

de referència per 

ordenar la resta  

Comprendre i utilitzar 

nombres decimals en 

contextos relacionats 

amb la mesura i el 

sistema monetari. Que 

els comparin, ordenin, 

sumin i restin. 

Comprendre i utilitzar 

nombres decimals en 

contextos relacionats 

amb la mesura i el 

sistema monetari. Que 

els comparin, ordenin, 

sumin i restin. 
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ordenació genera. 

Ordenació format 

taula. 
Introducció als 

nombres parells i 

senars 

genera. Ordenació 

format taula. 
Identificar els nombres 

parells i senars  

aquesta ordenació 

genera. Ordenació 

format taula. 
Identificar els nombres 

parells i senars. 

Comprendre i utilitzar 

la descomposició 

dels 10 primers 

nombres 

Comprendre i utilitzar 

la descomposició dels 

nombres majors de 10 

Comprendre i utilitzar 

la descomposició dels 

nombres majors de 100 

 Conèixer la relació 

entre fraccions i 

decimals. 

½=0,5 

¼=0,25 

¾= 0,75 ... 

Conèixer la relació 

entre fraccions i 

decimals i % 

½=0,5 

¼=0,25 

¾= 0,75 ... 

     Utilitzar un sistema de 

numeració diferent a 

base deu, es a dir, 

treballar a base 

seixanta del 

sexagesimal amb la 

mesura del temps i dels 

angles com a context. 

Cada unitat es divideix 

en 60. 

(1h/60min/3600 segons 
1grau/60’/60”) 
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 07 Raonament i prova - Relacions i canvi 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Identificar patrons, 

de repetició i de 

creixement, i 

continuar-los :  

-Funció constant 

2,5,10 

-Sanefes, tessel·les, 

contes... 

-Selecció, 

classificació i 

ordenació 

d’objectes segons 

diferents criteris.  

  

Identificar patrons, de 

repetició i de 

creixement, i 

continuar-los:  

-Funció constant 3,4,6 

-Sanefes, tessel·les, 

contes... 

-Selecció, classificació i 

ordenació d’objectes 

segons diferents criteris.  

 

Reconèixer patrons i 

fer prediccions 

basades en el que han 

observat  

 

Seguir amb la funció 

constant dels altres 

nombres (7,8,9)  

 

 

Reconèixer patrons i fer 

prediccions basades en 

el que han observat  

Seguir sèries 

numèriques 

geomètriques i de 

descoberta del patró 

Seguir sèries numèriques 

geomètriques i de 

descoberta del patró 

Utilitzar gràfiques i 

taules per recollir, 

valorar i obtenir 

informació  

Utilitzar gràfiques i 

taules per recollir, 

valorar i obtenir 

informació  

Organitzar la 

informació en taules 

com a forma de 

ressaltar la relació 

entre les dues variables  

Organitzar la informació 

en taules com a forma 

de ressaltar la relació 

entre les dues variables  

utilitzar i elaborar taules 

i gràfics per analitzar 

constants i canvis, i 

interpretar el significat 

dins del seu context 

utilitzar i elaborar taules 

i gràfics per analitzar 

constants i canvis, i 

interpretar el significat 

dins del seu context 

    Observar regularitats, 

fer conjectures i 

comprovar-les 

Observar regularitats, 

fer conjectures i 

comprovar-les 

     Conèixer i relacionar el 

nombre   
Longitud 

circumferència.  



Escola Can Manent                             Criteris d’avaluació i promoció 

 

 

 

 08 Connexions - Estadística i atzar 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Fer hipòtesis recollida 

de dades, gràfics de 

barres i treure 

conclusions.  

Fer hipòtesis recollida 

de dades, gràfics de 

barres i treure 

conclusions.  

Formular preguntes un 

cop tens la informació.  

Recollida, ordenació i 

representació de 

dades.   

Interpretació i 

construcció d’un 

diagrama de barres. 

Descripció oral d’un 

anàlisi de dades. 

 

Formular preguntes que 

es puguin resoldre fent 

un estudi estadístic. 

Formular preguntes 

que es puguin resoldre 

fent un estudi 

estadístic. Realitzar la 

recollida de dades 

coherents amb la 

pregunta. Conèixer els 

paràmetres estadístics 

que els poden ajudar 

a trobar una resposta i 

poder valorar la 

validesa dels resultats. 

Formular preguntes que 

es puguin resoldre fent 

un estudi estadístic. 

Realitzar la recollida de 

dades coherents amb 

la pregunta. Conèixer 

els paràmetres 

estadístics que els 

poden ajudar a trobar 

una resposta i poder 

valorar la validesa dels 

resultats. 

    Tenir la primera 

percepció de què és 

segur, que impossible 

què probable i de 

quan i com es pot 

mesurar el grau de 

probabilitat. 

Tenir la primera 

percepció de què és 

segur, que impossible 

què probable i de quan 

i com es pot mesurar el 

grau de probabilitat. 
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 09 Comunicació i representació - Espai i forma 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Iniciar-se en l’anàlisi 

de les figures 

geomètriques en 2D i 

experimentar des- 

component-les i 

transformant-les. 

 

 

Iniciar-se en l’anàlisi de 

les figures 

geomètriques en 2D 

(triangle, rectangle, 

quadrat, cercle, 

rombe) (costat i vèrtex)  

experimentant 

component-les i 

transformant-les. 

 

Introducció a 3D 

(esfera, prisma, 

cilindre, cub i 

piràmide) (vèrtexs, 

costats) 

experimentant 

component-les i 

transformant-les. 

Identificar les  figures 

geomètriques 

treballades a 1r/2n 

 

Reconèixer la 

congruència, 

equivalència, relació 

entre figures  quan 

coincideixen en mida i 

forma. 

 

 

Identificar les figures 

geomètriques 

treballades  

 

Reconèixer la 

congruència, 

equivalència, relació 

entre figures quan 

coincideixen en mida i 

forma 

 

 

 

Identificar figures 

geomètriques a partir 

dels elements que les 

caracteritzen (vèrtex, 

arestes, costats, base, 

alçada, angle) 

-2D (triangle, quadrat, 

rectangle, cercle, 

rombe i polígons 

regulars i 

paral·lelograms) 

 

 

Conèixer i identificar les 

figures geomètriques 

fonamentals i els seus 

elements (vèrtex, 

arestes, costats, base, 

alçada, angle) 

-2D (triangle, quadrat, 

rectangle, cercle, 

rombe i polígons 

regulars i 

paral·lelograms) 

-3D ( cub, prisma, 

cilindre, piràmide, 

esfera i con) 

 

 

   Trobar semblances, 

diferències i 

característiques dels 

polígons regulars a 

través de l’exploració i el 

raonament lògic. 

Reconèixer 

representacions 

diverses de figures 

geomètriques  

presentats des de 

diversos punts de vista, 

resultat d’una 

transformació 

geomètrica o formant 

part d’un conjunt 

Reconèixer 

representacions 

diverses de figures 

geomètriques  

presentats des de 

diversos punts de vista, 

resultat d’una 

transformació 

geomètrica o formant 

part d’un conjunt 

   

 

 

 

 

 

Iniciar-se en la 

comprensió de 

concepte de perímetre i 

àrea. 

Iniciar-se en la 

Identificació de les 

figures geomètriques 

de tres dimensions a 

partir del seu 

desplegament. 

Identificar les figures 

geomètriques de tres 

dimensions a partir del 

seu desplegament 

Orientar-se en l’espai 

i iniciar-se en la 

visualització d’aquest 

Orientar-se en l’espai i 

en la visualització 

d’aquest espai (plànol 

Representació de la 

realitat: plànols, mapes 

i itineraris. Estudi de 

 Situar-se i interpretar 

representacions de 

l’espai 

Situar-se i interpretar 

representacions de 

l’espai 
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espai (plànol i 

representació 

mental) 

i representació mental) mapes. 

   Reconèixer els angles i 

comparar-los segons les 

seves característiques. 

Identificar els angles i 

comparar-los segons 

les seves 

característiques. 
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 09 Comunicació i representació - Mesura 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Situar-se en el temps 

cíclic (dia, setmana, 

mes, estació de 

l’any), utilitzar el 

calendari. 

Situar-se en el temps 

cíclic (dia, setmana, 

mes, estació de l’any), 

utilitzar el calendari. 

Començar a llegir el 

rellotge (analògic, i 

digital. Només l’hora 

en punt i dos quarts. 

Situar-se en el temps 

cíclic (dia, setmana, 

mes, estació de l’any), 

utilitzar el calendari. 

Llegir  el rellotge 

(analògic, i digital) 

 

 El temps (segle, any, 

mes, setmana, dia, 

hora, minuts,  i segons) 

El temps (segle, any, 

mes, setmana, dia, 

hora, minuts,  i segons) 

Mesurar longituds per 

comparació amb 

unitats no 

convencionals, 

especialment les 

corporals, i amb 

unitats estàndard 

Mesurar longituds per 

comparació amb 

unitats no 

convencionals, 

especialment les 

corporals, i amb unitats 

estàndard 

Identificar el perímetre 

d’un polígon i mesurar-

lo.  Iniciar-se en la 

mesura d’àrees  

Reconèixer i calcular la 

superfícies i àrea dels 

quadrilàters. 

Reconèixer i mesurar 

perímetre i superfícies i 

tenir una primera noció 

de volum 

Saber aplicar en 

contextos reals els 

conceptes de longitud, 

perímetre i àrea. 

Àrea, quadrat, triangle, 

cercle. 

   Identificar unitats de 

mesura convencionals 

més adients per a cada 

cas: longitud, pes i 

capacitat. 

Identificar unitats de 

mesura convencionals 

més adients per a 

cada cas: longitud, 

pes i capacitat. 

Identificar unitat de 

mesura. Els metres 

cúbics. 

 Iniciar-se en les 

primeres unitats de 

mesura a partir de 

situacions reals (km, L, 

Kg) 

Utilitzar i organitzar les 

primeres unitats 

estàndard (veient 

relacions entre elles) 

partint de situacions 

reals  

m, cm, km 

kg, ½ kg, ¼ kg, ¾ kg i g 

Fer mesures directes 

partint sempre de la 

funcionalitat del procés. 

(mesurar-se cadascú)  

Utilitzar amb fluïdesa la 

mesura de temps i les 

equivalències entre les 

diverses unitats: 

longitud,(Km, m,cm, i 

mm), pes ( kg, ½ kg, ¼ 

kg, ¾ kg i g), volum 

(descomponent-lo en 

fraccions de mesura ½ 

litre,  ¼ litre, cl i ml) i 

temps (segle, any, mes, 

setmana, dia, hora, 

minuts,  i segons) 

Aplicar correctament i 

identificar les unitats de 

mesura: longitud,(Km, 

m,cm, i mm), pes ( kg, 

½ kg, ¼ kg, ¾ kg i g), 

volum (descomponent-

lo en fraccions de 

mesura ½ litre,  ¼ litre, cl 

i ml) i temps (segle, any, 

mes, setmana, dia, 

hora, minuts,  i segons) 


