
 
 

Pla Individualitzat sobre Orientacions Metodològiques Avaluables (OMA) ETAPA PRIMÀRIA  
 

Dades del centre 
Nom 

        Escola la Font 
Codi 

          08059755 
Adreça  
C/St. Cristòfol 43 

Població  
        Manresa 

Codi postal 
08240 

 

 
Dades personals de l’alumne/a 
Cognoms i nom 

 
Data de naixement 
 

Domicili 
 
Nom dels pares o representants legals 
 

 
 
Observacions Generals:  
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1. Identificació de les habilitats de l’alumne/a en els diferents àmbits i àrees curriculars 
 
 
1.1 Àmbit matemàtic: 

 
 
 
1.2 Àmbit lingüístic: 
 
 
 
1.3 Àmbit de l’autonomia i iniciativa personal: 
 
 
 
1.4 Àmbit de la competència social i ciutadana: 
 
 
 
1.5 Àmbit de la competència d’aprendre a aprendre: 
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2. Programa de treball 
 
2.1 Capacitats i competències prioritàries d’aprenentatge de les diferents àrees o àmbits curriculars 
 

marcar 
(x) 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CAPACITATS I HABILITATS A DESENVOLUPAR 

 Comunicativa, lingüística i audiovisual 
Comprendre i comunicar  
Expressar idees i emocions 
Dialogar  
Utilitzar diverses tipologies textuals 

 Artística i cultural 
Desenvolupar la capacitat creadora i estètica  
Valorar la diversitat cultural 
Expressar-se a partir dels llenguatges artístics 
Contribuir a la conservació del patrimoni 

 Tractament informació i c. digital 
Recerca i selecció d’informació 
Interpretació i anàlisi crítica de la informació 
Ús d’eines TIC 

 Matemàtica 
Resolució de problemes 
Realitzar càlculs i estimacions 
Expressar i comunicar-se en llengua matemàtica 
Raonament matemàtic 

X Aprendre a aprendre 
Identificar i plantejar-se problemes i preguntes 
Autoavaluar-se i autoregular-se 
Gestió i control dels processos d’aprenentatge 
Aprendre amb els altres 

 Coneixement i interacció amb el món 
Anàlisi i interpretació de fenòmens naturals 
Plantejar hipòtesis 
Interactuar amb l’espai i l’entorn 

X Valors socials i cívics 
Exercir drets i deures democràticament 
Anàlisi i interpretació de fets socials 
Resolució de conflictes i problemes socials 
Desenvolupar habilitats socials 

X Autonomia i iniciativa personal 

Responsabilitat 
Esforç 
Resolució problemes  
Gestió dels errors 
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2.2 Ajudes tècniques i suports que es proporcionaran en diferents activitats d’aprenentatge i entorns escolars (aula, pati,                 
menjador, sortides, etc.) 
 
Rep suport dins l’aula ordinària ______h  per part de la MEE (Mestra d’Educació Especial) 
 ______h per part de l’ EEE (Educadora d’Educació especial)  

______h per part de la vetlladora  
 
 
2.3. Altres aspectes metodològics a tenir en compte 

- Aplicar les pautes proporcionades per part de la CAD (per un entorn favorable). 
- Introduir activitats pensades a partir del disseny universal de l’aprenentatge DUA. 
- Seguir modelant les estones de treball en cooperatiu CAAC. 
- Les estones de pati hi ha alguna professional de la comissió d’atenció a la diversitat que vetlla per tal d'assegurar que no hi hagi                        

conflictes ni baralles.  
 
 
2.4 Objectius d’aprenentatge 
 
LLEGENDA PER AVALUAR EL PLA INDIVIDUALITZAT: Criteris d’avaluació 
 

NA NO ASSOLIT 

AS ASSOLIMENT SATISFACTORI: Ho assoleix amb l’ajuda de l’adult 

AN ASSOLIMENT NOTABLE: Ho assoleix sense l’ajuda de l’adult. Ho realitza de forma autònoma 

AE ASSOLIMENT EXCEL·LENT: Ho assoleix sense l’ajuda de l’adult. Ho realitza de forma autònoma i és capaç d’oferir l’ajuda als altres (ho generalitza).  
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Competència 

Autonomia i iniciativa personal 
Relacionada amb valors i actituds personals com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix i l’autoestima, l’autocrítica, el control emocional, la                       

capacitat d’escollir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip. 
 
 Avaluació 

1 2 3 
En la cura personal     

 ● Tenir uns hàbits d’higiene personal adequats    
 ● Tenir bons hàbits alimentaris    
 ● Tenir cura del seu aspecte personal i la seva aparença física    
 ● Mostrar comportaments preventius de situacions de risc d’accidents o perills    

En l’autoregulació i l’equilibri personal    
 ● Respondre i adequar-se a situacions noves (professors nous, canvis d’horaris...)    
 ● Tolerar i respondre de forma autònoma* a situacions adverses 

- Saber identificar quan ell està involucrat dins la situació adversa. 
- Buscar conductes alternatives a la reacció de picar. 
- Aprendre a escoltar el punt de vista de la resta de companys/es implicats al conflicte.  
- Ser capaç d’explicar la seva percepció del conflicte.  
- Ser capaç d’escoltar i aplicar o proposar resolucions al conflicte.  

   

 ● Orientar-se i organitzar-se de forma autònoma en el temps ( agenda, previsió de les tasques)    
 ● Contenir-se davant de les petites frustracions o contratemps    

En el treball    
 ● Realitzar els deures encomanats    
 ● Tenir cura de la bona presentació dels treballs     
 ● Tenir la carpeta ordenada    
 ● Portar el material que toca cada dia    
 ● Respectar el material propi    
 ● Recollir el material utilitzat un cop acabada la feina    
 ● Parlar en veu baixa sense cridar    

En la relació social    
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 ● Mostrar interès per la relació amb companys/es de la seva edat    
 ● Ajustar-se a la demanda del grup en situacions col·lectives (normes de grup...)    
 ● Reconèixer i diferenciar els rols de cadascú (a casa, al centre...)    
 ● Lliurar els comunicats ( fulls, anotacions a l’agenda...) als pares    

 
*Alguns d’aquests ítems poden ser força semblants als de la dimensió social però en aquest cas ens centrem en la capacitat que té l’alumne de resoldre aquestes 
situacions per ell mateix, de forma autònoma amb la mínima ajuda de l’adult.  
 
 
 
 
Competència 

Valors socials i cívics 
És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques                              
democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint una actitud                          
constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. 
 Avaluació 

     1r                  2n                3r 
Dimensió personal  

 ● Expressar emocions bàsiques    
 ● Verbalitzar el seu estat d’ànim (què sent i què ho ha originat)    
 ● Explicar el/la mestre/a allò que el/la preocupa    
 ● Tenir un nivell d’autoestima adequat    
 ● Mostrar motivació per la millora personal    
 ● Aplicar conductes alternatives en lloc de cridar, picar o llançar objectes.     
 ● Tenir coneixement i acceptació de les pròpies dificultats en la relació amb els altres    

Dimensió interpersonal 
 ● Demanar bé les coses    
 ● Respectar el torn de paraula    
 ● Tractar amb respecte els companys, sense insultar-los ni pegar-los    
 ● Mostrar interès per les emocions dels altres (reconèixer-les en els altres, saber consolar)    
 ● Mostrar interès per compartir el joc com a font de gaudi.     
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 ● Iniciar-se en formes de joc simbòlic.    
 ● Adquirir i aplicar estratègies adequades per a relacionar-se entre iguals.    
 ● Relacionar-se amb significat, forma autèntica, sense interessos personals (intenció, 

funcionalitat,espontaneïtat) 
   

Dimensió social 
 ● Compartir i respectar els materials i instal·lacions comuns.    
 ● Valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere.    

 ● Col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi.    
 ● Entrar i sortir de l’aula sense córrer ni cridar.    
 ● Seure bé a la cadira.     
 
 
 
Competència 

Aprendre a aprendre 
És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents                        
mètodes i estratègies d’aprenentatges. 
 Avaluació 

1 2 3 
Treball individual 

 ● Localitzar fonts d’informació    
 ● Preparar el material necessari per iniciar una activitat    
 ● Formular preguntes pertinents en relació a un tema    
 ● Establir associacions entre coses, fets...    
 ● Aplicar aprenentatges adquirits a situacions noves    
 ● Mostrar-se motivat/ada i encuriosit/da pels temes escolars    
 ● Mostrar-se motivat/ada i encuriosit/da pels aspectes no escolars    
 ● Tenir un ritme de treball adequat (iniciar i acabar una tasca en un temps determinat)    
 ● Atendre i concentrar-se en les tasques escolars    
 ● Mostrar afany per superar les tasques o dificultats que se li presenten    
 ● Tenir coneixement de les pròpies habilitats i capacitats    
 ● Tenir coneixement de les pròpies dificultats i limitacions    
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 ● Mostrar preferència per tot tipus de treball (individual, en petit grup i en gran grup)    
 ● Demanar ajuda quan no se’n surt amb la feina    
 ● Treballar autònomament    
 ● Saber esperar a que el/la mestre/a pugui atendre    
 ● Escoltar al/la  mestre/a amb atenció    

Treball en grup 
 ● Acceptar crítiques de mestres i companys    
 ● Participar activament en les tasques grupals    
 ● Expressar les idees, propostes i dubtes propis    
 ● Escoltar les idees, propostes i dubtes dels altres    
 ● Acceptar i esforçar-se en el seu rol dins el grup base (secretari/a, coordinador/a, moderador/a, 

portaveu i material) 
   

 ● Respectar el treball dels altres    
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Propostes d’orientacions didàctiques per dur a terme a l’aula: 
Es poden marcar amb una creu aquelles orientacions prioritàries a tenir en compte per l’alumnat en qüestió. 
 
Propostes per a l’alumne en concret: Com ho treballem a l’aula? 
Aquesta graella s’omple en cas que hi hagi altres propostes específiques a més a més de les generals que es marcaran als quadres següents.  
Exemples: estratègies pactades amb el CRETDIC, targetes de recompensa, graelles de gomets... 

  

  

  

  
 
 
 

Organització de les tasques 

 Proporcionar estratègies d’autonomia en el treball personal a partir de l’ús de pautes, observació de models, reelaboració d’activitats pròpies... 

 Ajudar l’alumne en la gestió del temps. Durant la resolució de les tasques, marcar els períodes de temps per a cada part de les activitats 

 Ajudar a fer ús de l’agenda 

 Utilitzar el pla visual de treball individual 

 Fomentar l’ús de suports o instruments alternatius (calculadora, recordatoris, referents, suports informàtics...) 

 Promoure activitats específiques que facilitin l’organització i distribució de les feines en totes les àrees (ús de l’agenda, horaris, organització del material...) 

 Proporcionar estratègies i recursos que ajudin a mantenir l’atenció durant el procés de resolució de les tasques. 
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Interaccions a l’aula 

 Facilitar suports visuals i bastides que permetin comprendre i seguir les explicacions del docent. 

 Fer servir frases breus i ben estructurades. 

 Presentar les preguntes amb un estil de redacció senzill i directe. 

 Oferir material de suport per a la resolució de les tasques (llibres, esquemes, pautes...) 

 Fer servir suports verbals i corporals (gestos, contacte visual...) que facilitin la comunicació i ajudin a mantenir l’atenció. Especialment en el cas dels  petits, 
situar-se a l’alçada dels alumnes. 

 Oferir recordatoris/pautes/referents per a aprenentatges  (normes ortogràfiques, taules de multiplicar, fórmules...) 

 Donar les instruccions de manera clara i estructurada (d’una en una, oralment i per escrit a la vegada...) 

 Davant d’una determinada demanda, donar temps a l’alumne perquè pugui expressar-se. 

 Fer explicita la participació de l’alumne en la dinàmica de classe (exposicions orals, treball  a la pissarra), especialment en aquells aspectes en els quals els 
alumnes siguin més competents. 

 Establir consignes positives (sense penalitzar) per ajudar a sistematitzar les rutines escolars (ajudar a prendre consciència de la desatenció) 

 Promoure activitats en petit grup o per parelles que afavoreixin l’ajuda mútua, l’aprenentatge entre iguals i el treball cooperatiu 

 Utilitzar les TAC per promoure la participació activa en les activitats d’aula. 
 
 

Avaluació i valoració i correcció de les tasques 

 Avaluar de manera continuada i individualitzada, evitant l’excés de proves. 

 Valorar explícitament l’interès per la feina ben feta i la presentació acurada dels treballs 

 Fer  reconeixements de l’esforç  personal i de les produccions dels alumnes davant del grup i d’altres membres de la comunitat educativa (pares, companys 
d’altres grups, docents...) 

 Considerar l’error com a part de la millora del procés d’aprenentatge i evitar-ne les valoracions negatives. 

 Valorar la tasca diària (actitud, presentació dels treball, ús de l’agenda...) 

 Valorar la feina feta tot i que no s’hagi resolt la totalitat de la tasca satisfactòriament 
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 Oferir suports o modalitats alternatives per completar l’avaluació (prova oral, presentació de treballs, reduir o simplificar  les preguntes d’una prova, deixar més 
temps per resoldre els exercicis, proporcionar esquemes o textos de suport...) tenint en compte els punts forts de l’alumne 

 Valorar més el contingut de les respostes que la forma (presentació i redacció) 

 Valorar el procés (per exemple, en matemàtiques, valorar més el plantejament del problema que el resultat) 

 Ajudar a sintetitzar i preparar les respostes 

 Valorar només els errors lingüístics pactats prèviament (faltes d’ortografia, lèxic específic del tema...) 

 Preveure espais de revisió conjunta de les tasques (per exemple, setmanalment) que facilitin la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i sobre les 
estratègies que cal aplicar per millorar-lo 

 Valorar positivament l’esforç personal i les produccions dels alumnes davant del grup d’alumnes i d’altres membres de la comunitat educativa (pares, 
companys d’altres grups...) 
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2.5. Distribució setmanal de les activitats en les quals participa l’alumne/a, emplaçaments escolars i serveis que se li proveiran                   
per al curs. Horari de l’alumne 
 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 a 
10:00 

     

10:00 a 
11:00 

     

PATI 

11:30 a 
12:30 

     

DESCANS MIGDIA 

15:00 a 
15:30 

     

15:30 a 
16:30 
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3. Avaluació________________________________________________________________________________________________ 
 
3.1 Criteris d’avaluació 

- Es valorarà el procés i no tant els resultats. 
- La seva evolució vindrà donada per les evidències conductuals dins l’aula (si ha estat capaç de modificar conductes i aplicar-ne d’altres) 
- Les petites proves es podran fer a nivell oral, amb suport de l’adult que li llegeixi els enunciats i en posi exemples. Se li pot proporcionar material                           

manipulatiu per a realitzar-les.  
- Es posarà especial atenció en les estones de treball amb l’equip base. Si han disminuït o no els conflictes de relació serà senyal de millora. 
- A la pàgina 4 del document trobareu la llegenda per avaluar el Pla Individualitzat-OMA.  

 
 
3.2 Calendari de seguiment del Pla Individualitzat (OMA) 
1. Data de la CAD que aprova la redacció del Pla  
2. Data en què s’informa  i es lliura una còpia als pares. 
3. Temes tractats i acords presos en reunions de seguiment i avaluació. 
 
 
3.3 Nom del professor responsable i de la resta de membres de l’equip que elabora el Pla 
 

Nom i Cognoms Funció 

  

  

 
 
 
Data i signatura del Director/a del Centre que aprova el Pla Data i signatura de la família o tutors legals 
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