
 

Pla Individualitzat – ETAPA PRIMÀRIA – Cicle Inicial 
 

Dades del centre 
Nom 

Escola la Font 
Codi 

      08059755 
Adreça  
C/ Sant Cristòfol, 43-45 

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 científic: 
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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 

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

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

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

 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 

 Autonomia i iniciativa personal 
 

Responsabilitat 
Esforç 
Resolució problemes  
Gestió dels errors 

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

 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 
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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 
 
 
 
 
2.4 Objectius d’aprenentatge 
 
LLEGENDA PER AVALUAR EL PLA INDIVIDUALITZAT 
 

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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Capacitat 
Autonomia i iniciativa personal 

 
 Avaluació 

1 2 3 
En la cura personal     

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

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    
 ● Reconèixer la seva intervenció en la creació de conflictes    
 ● Orientar-se i moure’s de forma autònoma en l’entorn habitual (barri, centre...)    
 ● 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    
 ● Valorar els seus treballs i els dels companys amb respecte    
 ● Tenir cura de la bona presentació dels treballs     
 ● Acceptar de bon grat les correccions dels treballs    
 ● Acceptar les crítiques de companys i mestres    
 ● Tenir la carpeta ordenada    
 ● Portar el material que toca cada dia    
 ● Recollir el material utilitzat un cop acabada la feina    

En la relació social    
 ● Participar de forma activa en les activitats de grup    
 ● Ajustar-se a la demanda del grup en situacions col·lectives ( normes de grup....)    
 ● Acceptar les normes de grup    
 ● Mostrar interès per la relació amb companys/es de la seva edat    
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 ● Reconèixer i diferenciar els rols de cadascú ( a casa, al centre...)    
 ● Resoldre els problemes parlant amb els companys    
 ● Tenir coneixement i acceptació de les pròpies dificultats en la relació amb els altres    
 ● Lliurar els comunicats ( fulls, anotacions a l’agenda...) als pares    
 ● Demanar correctament les coses als companys    
 ● Entrar i sortir de l’aula sense córrer ni cridar    
 ● Seure bé a la cadira    
 ● Demanar les coses bé al mestre/a    
 ● Escoltar al/la  mestre/a amb atenció    
 ● Saber esperar a que el/la mestre/a pugui atendre    
 ● Explicar el/la mestre/a allò que el/la preocupa    
 ● Respectar el torn de paraula    
 ● Escoltar amb interès els companys quan expliquen alguna cosa    
 ● Parlar en veu baixa sense cridar    
 ● Tractar amb respecte els companys, sense insultar-los ni pegar-los    
 ● Respectar les instal·lacions i el material comú    

 
 
  
Àrea 

Llengua Catalana i Castellana 
 
 
Competència comunicativa Avaluació 

1 2 3 
Parlar i conversar / escoltar i comprendre    

 ● Comprendre ordres senzilles    
 ● Comprendre instruccions senzilles    
 ● Comprendre explicacions senzilles    
 ● Memoritzar i reproduir textos i poemes breus    
 ● Explicar fets i vivències    
 ● Participar en una conversa adequadament:    
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 ● Saber escoltar quan parla un altre    
 ● Esperar el torn de paraula per parlar    
 ● Seguir el fil de la conversa    
 ● Dominar progressivament els elements no linguïstics: gest, mirada, entonació, velocitat...    
 ● Esforçar-se en l’audició atenta    
 ● Interès i esforç per fer-se entendre    

Llegir, escriure i comprendre    
 ● Discriminar fonèticament els sons vocàlics i consonàntics    
 ● Establir la correspondència so-grafia:    
 ● Vocals    
 ● Lletres de grafia segura: p, m, l, n, t, d, f.    
 ● Dígrafs: qu, gu, ny, rr, ll.    
 ● R (intervocalica)    
 ● Combinacions consonàntiques: bl, pl, tr, cr    
 ● Realitzar la grafia de totes les lletres.    
 ● Traslladar un missatge oral a un missatge escrit (dictat).    
 ● Traslladar un missatge escrit (en lletra manuscrita o d’impremta a un missatge oral (lectura).    
 ● Adquirir una adequada velocitat lectora.    

 ● Llegir comprensivament textos breus:    
 ● Paraules.    
 ● Frases simples (V-P-C)    
 ● Narracions de tres accions    
 ● Expressar idees per escrit de manera ordenada i coherent:    
 ● Escriure llistes de paraules (enumeració).    
 ● Escriure frases simples (V-P-C)    
 ● Escriure frases complexes    
 ● Escriure petits textos (narració).    
 ● Respectar els llibres    
 ● Mostrar interès per realitzar produccions escrites.    

Els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge    
 ● Usar adequadament les normes ortogràfiques bàsiques.    
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 ● Natural.    
 ● Majúscula a l’inici de frase i noms propis.    
 ● Finals amb finals vocàlics    
 ● Terminacions verbals en –ava    
 ● Dígrafs: rr, qu, gu, ny, ll.    
 ● Diferenciar lletra, paraula i frase    
 ● Usar les concordances de gènere i nombre    
 ● Usar els temps verbals: Present, passat i futur.    
 ● Usar connectors (i, que, perquè, quan)    
 ● Conèixer el contingut semàntic de les paraules treballades    

 
Metodologia, recursos i materials: 
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Àrea 
Llengua Anglesa 

 
 
Greetings 

 ● Quan s’arriba: Hello, Quan es marxa: bye bye,    
 ● How are you?: good/fine or not good    
 ● Permís per anar al lavabo:  Toilet please? (s’accepta eludir el verb Can) 

 
   

Comprendre les instruccions bàsiques d’aula 
 ● Stand up and put your chairs in....quan anem a cantar o fer alguna activitat on pertoca estar                 

drets 
   

 ● Can you close the door, please?..... Quan se li demani que tanqui la porta de l’aula    
 ● Open/close your books, please....    
 ● Get your pencil and rubber...    

Continguts bàsics 
 ● Colors: reconèixer els colors de manera oral i amb suport visual (imatge): red, blue, yellow,               

green and orange 
   

 ● Numbers: reconèixer els nombres de l’1 al 5 de manera oral i amb suport visual (imatge).    
Continguts específics 

 ● De cada tema que es treballi a l’aula ser capaç de reconèixer de manera oral i amb el suport                   
visual (imatge) 2 o 3 paraules com a mínim del vocabulari específic treballat 

   

Com ho treballarem? 
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Àrea 
Matemàtiques 

 
 
 Avaluació 

1 2 3 
Relacions i canvi    

 ● Establir relacions segons semblances i diferències.    
 ● Agrupar elements segons uns criteris (1, 2, 3 criteris).    
 ● Ordenar per matisos (quantitats  i/o qualitats creixents o decreixents)    
 ● Reconèixer i construir sèries.    
 ● Comparar directament magnituds per equivalència i ordre,    
 ● Quantificar i ordenar dades    

Numeració i càlcul    
 ● Conèixer la noció de nombre natural    
 ● Saber comptar una quantitat d’objectes    
 ● Saber respondre a la pregunta: ”Quants n’hi ha?”    
 ● Conèixer la cadena numèrica fins al 999.999    
 ● Identificar el nombre anterior i posterior d’un nombre donat    
 ● Sense canvi de desena    
 ● Amb canvi de desena    
 ● Compta endavant d’un en un.    
 ● Compta enrera d’un en un    
 ● Compta endavant de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5    
 ● Compta enrera de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5    
 ● Llegir nombres fins el 999.999    
 ● Escriure nombres fins el 999.999    
 ● Realitzar correctament la grafia dels dígits (0, 1, 2... 9).    
 ● Identificar el valor posicional d’una xifra dins el nombre.    
 ● Identificar <, >, =, ≠.    
 ● Conèixer la noció de suma com ajuntar, reunir, afegir...    
 ● Resoldre sumes:    
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 ● Sense portar i pornant-ne    
 ● D’una xifra o de dues xifres    
 ● Conèixer la noció de resta com treure    
 ● Resoldre restes sense portar-ne    
 ● Multiplicació    
 ● Resoldre problemes d’una operació amb una suma o una resta    
 ● Interpretar l’enunciat d’un problema (dibuix, diàleg, etc.)    
 ● Identificar l’operació    
 ● Aplicar i resoldre l’operació    
 ● Interpretar el resultat    
 ● Enunciats orals o escrits...    
 ● Un tipus d’unitat o dos tipus d’unitats...    
 ● Operar amb quantitats inferiors a 10 o superiors...    
 ● Resolució amb suport de materials, dits o mental...    
 ● Mostrar interès per resoldre una situació matemàtica.    

Mesura    
 ● Experimentar la mesura amb unitats naturals i arbitràries    
 ● Conèixer les unitats estàndard de longitud, massa i temps.    
 ● Usar instruments per a mesurar:    
 ● Calendari    
 ● Ahir, avui, demà.    
 ● Dies de la setmana    
 ● Mesos de l’any    
 ● Estacions de l’any    
 ● Saber posar la data    
 ● Rellotge: hores en punt    

Espai i forma    
 ● Relacionar polígons, cercles i cossos amb formes de la vida real    
 ● Conèixer les figures i relacions geomètriques:    
 ● Línia, intersecció de línies    
 ● Superfície    
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 ● Polígons: quadrilàter i triangles    
 ● Cercle    

 
 
Metodologia, recursos i materials: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea 

Coneixement del medi social i cultural 
 
 
 Avaluació 

1 2 3 
UD 1.     

     
     
     
     
     

UD 2    
     
     
     
     

UD 3    
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Metodologia, recursos i materials: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea 

Coneixement del medi natural 
 
 
 Avaluació 

1 2 3 
UD 1    

     
     
     

UD 2    
     
     
     

UD 3     
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Metodologia, recursos i materials: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea 

Música 
 
 
 Avaluació 

1 2 3 
Explorar i percebre    

 ● Discriminar so de silenci    
 ● Discriminar les qualitats del so    
 ● Escoltar audicions identificant sons senzills    
 ● Reproduir ritmes senzills    
 ● Manifestar atenció, interès, participació i respecte pel cant i les danses.    
 ● Mostrar interès pel fet sonor.    

Interpretar i crear    
 ● Cantar individualment i col·lectivament tenint en compte la precisió rítmica, melòdica i el text    
 ● Coordinar i sincronitzar el moviment corporal amb ritmes senzills.    
 ● Executar danses amb la coordinació adequada dels moviments.    
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Metodologia, recursos i materials: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrea 

Visual i Plàstica 
 
 
 Avaluació 

1 2 3 
Explorar i Percebre    

 ● Experimentar a partir del traç espontani i suggerit    
 ● Experimentar les tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, modelatge...    
 ● Conèixer les nocions espacials topològiques.    
 ● Diferenciar les diferents formes: línia, rodona, quadrat.    
 ● Manifestar predisposició pel món de la imatge.    

Interpretar i Crear    
 ● Esforçar-se per adoptar postures adients en les activitats plàstiques    
 ● Representar formes com a mitjà d’expressió.    
 ● Representar simbòlicament mitjançant del dibuix.    

 
 
Metodologia, recursos i materials: 
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Àrea 

Educació física 
 
 
 Avaluació 

1 2 3 
El cos, imatge i percepció    

 ● Conèixer el propi cos i la seva estructura.    
 ● Conèixer les capacitats perceptives i de moviment.    
 ● Experimentar els diferents tons musculars.    
 ● Experimentar les diferents formes de respiració.    
 ● Utilitzar correctament la pròpia lateralitat.    
 ● Interpretar les nocions d’orientació espacial.    
 ● Reconèixer la mesura i l’orientació temporal. El ritme.    

Activitat física i salut    
 ● Tenir cura del propi cos i el de les altres persones.    
 ● Experimentar diferents postures corporals.    
 ● Activar les funcions orgàniques.    
 ● Manifestar interès per complir les normes d’higiene.    

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques    
 ● Experimentar habilitats motrius bàsiques: desplaçaments llançaments, equilibris, girs...    
 ● Executar la coordinació amb objectes.    
 ● Experimentar la pròpia coordinació en diverses danses.    
 ● Manifestar plaer en la realització d’activitats físiques.    
 ● Participar en la pràctica d’activitats motrius.    

Expressió corporal    
 ● Manifestar l’afectivitat.    
 ● Experimentar la pròpia creativitat motriu.    
 ● Expressar emocions i estat d’ànim mitjançant l’actitud corporal.    

Joc    
 ● Realitzar jocs sensorials, simbòlics i dramàtics.    
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 ● Experimentar el joc com a objecte de recreació.    
 ● Conèixer jocs tradicionals del propi territori.    

 
 
Metodologia, recursos i materials: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitat 

Aprendre a aprendre 
 
 
 
 Avaluació 

1 2 3 
ACTITUD I ESTIL D’APRENENTATGE    

 ● Mostrar-se observador/ora    
 ● Manifestar curiositat per les coses noves o no conegudes    
 ● Observar i poder parlar sobre el què observa    
 ● 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.........    
 ● Establir i expressar relacions de lògica ( de causa - efecte, condicionals,.....    
 ● Aplicar aprenentatges adquirits a situacions noves    
 ● Mostrar-se motivat/ ada pels temes escolars (................)    
 ● Mostrar-se motivat/ ada per aspectes no escolars    
 ● Tenir un ritme de treball adequat    
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 ● 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    
 ● 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    
 ● Acceptar els suggeriments referits a la tasca escolar    
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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 
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3. Avaluació_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.1 Criteris d’avaluació 
 
Segons l’assoliment dels continguts treballats. 
Observació directa i les seves produccions. 
Es tindrà en compte l'evolució que va fent i serà aquesta evolució la que indicarà si va assolint els objectius marcats. 
 
 

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).  

 
 
 
 
3.2 Calendari de seguiment del Pla Individualitzat 
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. 
4. Criteris per a la provisió de serveis menys específics i promoció cap a entorns més normalitzats 
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3.3 Nom del professor responsable i de la resta de membres de l’equip que elabora el Pla 
 
 

Nom i cognoms Funció 

  

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