


Nombres naturals i nombres enters
Programació

CONTINGUTS

• Descomposició d’un nombre natural en produc-
te de factors primers.

• Aplicació de les propietats de les operacions
amb nombres enters.

• Aplicació de la prioritat de les operacions en el
càlcul del valor d’expressions numèriques.

• Identificació i determinació dels múltiples i els di-
visors d’un nombre natural.

• Aplicació dels criteris de divisibilitat més usuals.

• Construcció de triangles numèrics. Els nombres
triangulars.

• Descripció dels nombres naturals i del sistema de
numeració decimal.

• Expressió polinòmica d’un nombre.

• Potenciació de nombres naturals.

• Resolució d’operacions combinades respectant
les prioritats d’operacions.

• Comprensió de la divisibilitat i coneixement dels
criteris de divisibilitat.

• Reconeixement dels nombres primers i els nom-
bres compostos.

• Descripció dels nombres enters i del seu valor
absolut.

• Resolució de sumes i restes, multiplicacions i di-
visions de nombres enters i propietats de les
operacions.

• Extracció del factor comú.

• Potenciació de nombres enters.

• Reconeixement dels nombres ordinals i dels
nombres romans.

• Interès per les activitats de càlcul.

• Interès per disposar de tots els estris necessa-
ris per a realitzar cada activitat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Identificar els nombres naturals i els nombres en-
ters.

• Diferenciar tots dos conjunts de nombres.

• Identificar i aplicar les propietats de les opera-
cions amb nombres enters.

• Aplicar la prioritat de les operacions en el càlcul
del valor d’expressions numèriques.

• Identificar i determinar els múltiples i els divisors
d’un nombre natural.

• Aplicar els criteris de divisibilitat més usuals.

• Descompondre un nombre natural en producte
de factors primers.

• Aplicar les propietats de potències en nombres
naturals i enters.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Identifica els nombres naturals i els nombres
enters.

• Diferencia tots dos conjunts de nombres.

• Identifica i aplica les propietats de les opera-
cions amb nombres enters.

• Aplica la prioritat de les operacions en el càlcul
del valor d’expressions numèriques.

• Identifica i determina els múltiples i els divisors
d’un nombre natural.

• Aplica els criteris de divisibilitat més usuals.

• Descompon un nombre natural en producte de
factors primers.

• Aplica les propietats de potències en nombres
naturals i enters.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Domini dels recursos comunicatius específics de
les diverses àrees. 

• Coneixement i reflexió sobre el funcionament del
llenguatge i dels recursos comunicatius especí-
fics de cada àrea curricular.

• Contacte amb varietat de textos que s’usen
(també audiovisuals).

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de decodificació i transferència.

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i co-
neixements matemàtics.



Nombres naturals i nombres enters
Programació

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sin-
tetitzar, etc.).

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i capacitat de relacionar
els números.

• Reconeixement i utilització dels simbols i formes
d’expressió i raonament matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de números, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques) i del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, el gust d’aprendre i la confiança en un
mateix).

• Capacitat de conèixer-se i valorar-se.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Lideratge de projectes, que inclouen la confian-
ça en un mateix, l’empatia, l’esperit de supera-
ció, les habilitats per al diàleg i la cooperació, l’or-
ganització de temps i tasques, la capacitat
d’afirmar i defensar drets o l’assumpció de riscos.

• Facilitat per a transformar les idees en accions,
és a dir, de proposar-se objectius i planificar i por-
tar a terme projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i facultat d’escol-
tar les alienes. Capacitat de posar-se en el lloc
d’altri.



Fraccions i decimals
Programació

CONTINGUTS

• Aplicació dels diferents conceptes del terme
fracció.

• Reconeixement i càlcul de fraccions equivalents.

• Reducció de fraccions a comú denominador.

• Representació dels nombres decimals en una
recta numèrica.

• Comparació, ordenació i operació de fraccions i
nombres decimals.

• Aproximació i arrodoniment de nombres deci-
mals.

• Càlcul de l'arrel quadrada aproximada d'un nom-
bre natural o decimal.

• Explicació del concepte de fracció i dels termes
d'una fracció.

• Diferenciació entre fraccions pròpies i fraccions
impròpies.

• Valoració de les fraccions equivalents i del crite-
ri general d'equivalència.

• Simplificació de fraccions. Fracció irreductible.

• Representació de fraccions en una recta.

• Reducció a comú denominador.

• Comparació i ordenació de fraccions.

• Resolució de sumes, restes, multiplicacions i di-
visions de fraccions.

• Descripció de la fracció inversa o recíproca.

• Potenciació de fraccions.

• Fracció d'un nombre decimal finit.

• Representació de nombres decimals en una 
recta.

• Ordenació simultània de fraccions i decimals.

• Resolució de sumes, restes, multiplicacions i
divisions de nombres decimals.

• Coneixement de les propietats de les opera-
cions amb fraccions i decimals.

• Potenciació de nombres decimals.

• Explicació de l’arrel quadrada i l’arrel quadrada
aproximada.

• Valoració positiva del caràcter de la matemàtica
com a llenguatge que serveix per a entendre i
analitzar determinats aspectes de la realitat.

• Valoració de la importància de fer revisions glo-
bals que permetin tenir una visió de síntesi de la
feina que s'està fent.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer i aplicar els diferents conceptes del
terme fracció.

• Reconèixer i calcular fraccions equivalents.

• Reduir fraccions a comú denominador.

• Conèixer els nombres decimals i representarlos en
una recta numèrica.

• Comparar i ordenar fraccions i nombres deci-
mals.

• Fer operacions amb fraccions i amb nombres de-
cimals.

• Aproximar i arrodonir nombres decimals.

• Calcular l’arrel quadrada d’un nombre natural o
decimal.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneixement i aplicació dels diferents conceptes
del terme fracció.

• Reconeixement i càlcul de fraccions equivalents.

• Reducció de fraccions a comú denominador.

• Coneixement dels nombres decimals i repre-
sentació en una recta numèrica.

• Comparació i ordenació de fraccions i nombres
decimals.

• Compleció d’operacions amb fraccions i amb
nombres decimals.

• Aproximació i arrodoniment de nombres deci-
mals.

• Càlcul de l’arrel quadrada d’un nombre natural o
decimal.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Contacte amb varietat de textos que s'usen
(també audiovisuals).

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de decodificació i transferència.



Fraccions i decimals
Programació

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i dels
coneixements matemàtics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l'ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i capacitat de relacionar
els nombres.

• Ús de símbols i formes d'expressió i de raona-
ment matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Facilitat per a transformar les idees en accions,
és a dir, de proposar-se objectius i planificar i dur
a terme projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i facultat d’es-
coltar les alienes.



Magnituds i mesures
Programació

CONTINGUTS

• Reconeixement i ús de les estimacions.

• Expressió de mesures de longitud, massa, ca-
pacitat, superfície i volum amb les diverses uni-
tats.

• Transformació d’expressions de mesures en for-
ma simple a forma complexa, i viceversa.

• Relació entre unitats de volum i capacitat.

• Operació amb mesures de longitud, massa, ca-
pacitat, superfície i volum.

• Expressió de mesures sexagesimals, d'angles i
temps, amb les diverses unitats.

• Transformació de mesures d’angles i de temps
expressades en forma simple a forma complexa,
i viceversa.

• Reconeixement d’una magnitud i la seva mesura.

• Expressió de mesures i unitats.

• Coneixement del sistema mètric decimal i del sis-
tema internacional.

• Reconeixement de magnituds i expressió de les
seves unitats.

• Conversió de mesures expressades en forma
simple a forma complexa, i viceversa.

• Aplicació dels canvis d’unitats.

• Coneixement dels instruments de mesura.

• Curiositat per conèixer antigues mesures de
magnituds, com ara la longitud i la massa.

• Interès per contrastar els nous coneixements
amb els coneixements anteriors a fi d’establir una
coherència entre ells.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Reconèixer i fer estimacions.

• Expressar mesures de longitud, massa, capaci-
tat, superfície i volum amb les diverses unitats.

• Transformar expressions de mesures expressades
en forma simple a forma complexa, i viceversa.

• Relacionar unitats de capacitat i volum.

• Fer operacions amb mesures de longitud, mas-
sa, capacitat, superfície i volum.

• Expressar mesures sexagesimals, d’angles i temps,
amb les diverses unitats.

• Transformar mesures d’angles i de temps ex-
pressades en forma simple a forma complexa, i
viceversa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix i realitza estimacions.

• Expressa mesures de longitud, massa, capacitat,
superfície i volum amb les diverses unitats.

• Transforma expressions de mesures en forma sim-
ple a forma complexa, i viceversa.

• Comprèn la relació entre unitats de capacitat i vo-
lum.

• Realitza operacions amb mesures de longitud,
massa, capacitat, superfície i volum.

• Expressa mesures sexagesimals d’angles i
temps amb les diverses unitats.

• Transforma mesures d’angles i de temps ex-
pressades en forma simple a forma complexa, i
viceversa.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Contacte amb textos de diversa tipologia (també
audiovisuals).

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els co-
neixements matemàtics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suport.

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l'ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.



Magnituds i mesures
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Coneixement de símbols i formes d'expressió i
raonament matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i interès per es-
coltar les alienes.



Proporcionalitat
Programació

CONTINGUTS

• Identificació de la relació de proporcionalitat en-
tre magnituds.

• Reconeixement de magnituds directament pro-
porcionals.

• Resolució de problemes de proporcionalitat di-
recta.

• Comprensió del concepte de percentatge.

• Càlcul de percentatges i resolució de proble-
mes de percentatges.

• Coneixement i aplicació del concepte d’escala.

• Introducció al Cabri-Géomètre.

• Comprensió de proporcionalitat i raó.

• Comprensió de la proporció i la regla de tres.

• Coneixement del tant per u.

• Identificació de magnituds directament propor-
cionals.

• Reconeixement de la constant de proporcionalitat.

• Coneixement del percentatge o tant per cent.

• Diferenciació entre disminució i augment per-
centual.

• Coneixement i aplicació dels conceptes d’esca-
la i mapa.

• Interès per interpretar mapes i escales.

• Valoració de la importància de la proporcionalitat
a l’hora de treballar la cartografia.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Identificar la relació de proporcionalitat entre
magnituds.

• Reconèixer magnituds directament proporcio-
nals.

• Resoldre problemes de proporcionalitat directa.

• Comprendre el concepte de percentatge.

• Calcular percentatges i resoldre problemes de
percentatges.

• Conèixer i aplicar el concepte d’escala.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Identifica la relació de proporcionalitat entre
magnituds.

• Reconeix magnituds directament proporcionals.

• Resol problemes de proporcionalitat directa.

• Comprèn el concepte de percentatge.

• Calcula percentatges i resol problemes de per-
centatges.

• Coneix i aplica el concepte d’escala.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 

I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant
orals com escrits, visuals o corporals.

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els co-
neixements matemàtics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Coneixement de símbols i de formes d’expressió
i raonament matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques) i del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.



Proporcionalitat
Programació

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA

I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius i planificació i realització
de projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i presa en consi-
deració de les idees dels altres.



Les figures planes i els seus elements
Programació

CONTINGUTS

• Comprensió del concepte de geometria.

• Reconeixement de figures geomètriques.

• Distinció de punts, segments, rectes i angles.

• Identificació i classificació de polígons: triangles,
quadrilàters, paral·lelograms i polígons de més
de quatre costats.

• Dibuix de polígons i dels seus elements.

• Reconeixement de polígons i figures geomètri-
ques en el món real.

• Identificació de la circumferència i dels seus ele-
ments.

• Reconeixement de les posicions relatives de la
circumferència amb relació a altres elements de
la geometria plana.

• Interès per conèixer quins models o tècniques
coneguts són aplicables a una situació proble-
màtica donada.

• Interès per conèixer les figures geomètriques
més utilitzades.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Explicar què és la geometria.

• Reconèixer les figures geomètriques.

• Distingir els punts, els segments, les rectes i els
angles.

• Identificar i classificar els polígons.

• Dibuixar els polígons i els seus elements.

• Distingir polígons en el món real.

• Reconèixer una circumferència i els seus ele-
ments.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

• Reconeix les figures geomètriques.

• Distingeix els elements de la geometria plana
(punts, segments, rectes i angles) i les posicions
relatives que es donen entre alguns d’aquests
elements.

• Identifica i classifica els polígons.

• Dibuixa els polígons i en localitza els elements.

• Identifica figures de la vida real amb els polígons.

• Reconeix la circumferència i els seus elements.

• Reconeix les posicions relatives de la circumfe-
rència amb relació a altres elements de la geo-
metria plana.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals
com escrits, visuals o corporals.

• Domini de llenguatges específics bàsics (tex-
tual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les
seves pautes de descodificació i transferència.

• Tractament de la informació (tècniques per a me-
moritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar,
etc.).

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i els co-
neixements matemàtics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió i utilització dels nombres.

• Coneixement dels símbols i de les formes d’ex-
pressió i de raonament matemàtic.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Elaboració de la informació a través d’eines mate-
màtiques (mapes, gràfics, etc.) per a poder-la in-
terpretar.

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumen-
tacions.



Les figures planes i els seus elements
Programació

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i les es-
tratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

• Aplicació d’algunes nocions, conceptes científics
i tècnics, i de teories científiques bàsiques prè-
viament compreses (identificació i plantejament
de problemes rellevants, realització d’observacions
directes i indirectes, etc.).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

• Interès per conèixer-se i valorar-se.

• Ser capaç de posar-se en lloc de l’altri.



Perímetres i àrees
Programació

CONTINGUTS

• Coneixement dels costats d’un polígon i la seva
mesura.

• Identificació del perímetre d’un polígon.

• Distinció de les àrees dels polígons: d’un rec-
tangle, un rombe, un triangle, un polígon regular
i un trapezi.

• Aplicació dels procediments i de les fórmules per
a calcular el perímetre i l’àrea d’un polígon.

• Coneixement de la fórmula d’Heró.

• Capacitat de calcular àrees de polígons irregulars
per triangulació de la seva superfície.

• Distinció entre cercle i circumferència.

• Explicació del significat del nombre �.

• Aplicació dels procediments i de les fórmules per
a calcular la longitud i l'arc d’una circumferència,
l’àrea d’un cercle i d’un sector circular.

• Coneixement i demostració del teorema de Pi-
tàgores.

• Capacitat de calcular els costats d’un triangle rec-
tangle: catets i hipotenusa.

• Mesura de costats, perímetres i angles amb el
Cabri-Géomètre.

• Resolució de problemes en geometria: problema
directe i problema invers.

• Coneixement de l’àrea de la corona circular.

• Valoració positiva del caràcter de la matemàtica
com a llenguatge que serveix per a entendre i
analitzar determinats aspectes de la realitat.

• Interès per contrastar les solucions obtingudes en
algunes activitats amb les dels altres companys.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer i aplicar els procediments i les fórmules
per a calcular el perímetre i l’àrea d’un polígon.

• Demostrar el teorema de Pitàgores.

• Conèixer i aplicar els procediments i les fórmules
per a calcular la longitud d’una circumferència
l’àrea d’un cercle i d’un sector circular.

• Explicar què és el nombre �.

• Calcular àrees de polígons irregulars per trian-
gulació de la seva superfície.

• Mesurar costats, perímetres i angles amb el Ca-
bri-Géomètre.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

• Reconeix les mesures dels costats d’un polí-
gon i en calcula el perímetre.

• Reconeix els triangles rectangles i sap aplicar-hi
el teorema de Pitàgores.

• Calcula l’àrea de triangles i quadrilàters diversos.

• Dedueix el valor del nombre � i calcula la longi-
tud de la circumferència i dels seus arcs.

• Diferencia els conceptes de circumferència i cer-
cle i calcula l’àrea del cercle i dels seus sectors
circulars.

• Sap triangular polígons per tal de calcular-ne l’à-
rea.

• Resol problemes genèrics de geometria.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Comprensió i expressió dels missatges, tant orals
com escrits, visuals o corporals.

• Domini de llenguatges específics bàsics (textual,
numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les se-
ves pautes de descodificació i transferència.

COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL

• Valoració de l’aportació històrica de les diferents
cultures en la construcció del pensament i de co-
neixements matemàtics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin.

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Ús dels símbols i de les formes d’expressió i de
raonament matemàtic.



Perímetres i àrees
Programació

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.

• Interès per a conèixer-se i valorar-se.



Relacions funcionals
Programació

CONTINGUTS

• Representació de nombres enters i decimals
amb una xifra decimal en una recta.

• Utilització d’eixos de coordenades.

• Descripció d’un punt per mitjà de les seves coor-
denades.

• Representació d’algunes figures geomètriques
per les coordenades dels seus vèrtexs.

• Representació de les variables i les relacions fun-
cionals que hi pot haver entre aquestes.

• Elaboració de taules de valors i gràfics de les re-
lacions funcionals.

• Reconeixement d’una relació funcional de pro-
porcionalitat directa.

• Previsió de valors en una relació funcional.

• Construcció d’un gràfic en paper mil·limetrat.

• Representació dels nombres naturals, negatius
i decimals en una recta.

• Representació d’un punt en el pla.

• Descripció d’un segment pels seus extrems.

• Representació de polígons mitjançant les coorde-
nades dels seus vèrtexs.

• Definició de les unitats de mesura de dibuix.

• Representació de punts amb nombres decimals.

• Relació funcional entre dues variables.

• Definició dels conceptes de variable indepen-
dent i variable dependent.

• Presentació d’altres exemples de relacions fun-
cionals i les seves taules de valors.

• Representació dels gràfics de punts d’una rela-
ció funcional entre dues variables.

• Presentació de gràfics de funció amb variables
contínues.

• Descripció de les relacions funcionals de pro-
porcionalitat directa.

• Introducció del concepte de núvol de punts.

• Interès per la interpretació i la representació de
gràfics.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Representar els nombres naturals, enters i de-
cimals amb una xifra decimal en una recta.

• Utilitzar els eixos de coordenades.

• Descriure un punt per mitjà de les seves coor-
denades.

• Representar algunes figures geomètriques per
les coordenades dels seus vèrtexs.

• Reconèixer relacions funcionals entre dues va-
riables.

• Fer taules de valors i gràfics de les relacions fun-
cionals.

• Distingir una relació funcional de proporcionalitat
directa.

• Preveure valors en una relació funcional.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Representa els nombres naturals, enters i deci-
mals amb una xifra decimal en una recta.

• Utilitza els eixos de coordenades.

• Descriu punts per mitjà de les seves coordenades.

• Representa algunes figures geomètriques per les
coordenades dels seus vèrtexs.

• Construeix taules de valors i gràfics de les rela-
cions funcionals.

• Distingeix una relació funcional de proporcionalitat
directa.

• Preveu valors en una relació funcional.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Tractament de la informació: tècniques per a
memoritzar, organitzar, resumir, sintetitzar, etc.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

• Comunicació de la informació i els coneixements
adquirits.



Relacions funcionals
Programació

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Coneixement dels símbols i de les formes d’ex-
pressió i de raonament matemàtic.

• Ampliació dels coneixements sobre aspectes
quantitatius i espacials de la realitat.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Comprensió i resolució de problemes i situa-
cions relacionats amb la vida quotidiana, el co-
neixement científic i el món laboral i social.

• Elaboració de la informació a través d’eines ma-
temàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

• Ús de processos de raonament que condueixin
a la solució de problemes o a l’obtenció de la in-
formació.

• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argumen-
tacions.

• Seguiment de determinats processos de pensa-
ment (com la inducció i la deducció, entre altres).

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques) i del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Disposició d’un sentiment de competència per-
sonal (desenvolupament de les actituds, la mo-
tivació, la confiança en un mateix i el gust d’a-
prendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Coneixement d’un mateix.

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions ne-
cessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes indivi-
duals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Predicció de conseqüències.

• Aplicació d’algunes nocions i conceptes científics
o tècnics i de teories científiques bàsiques prè-
viament compreses (identificació i plantejament de
problemes rellevants, realització d’observacions
directes i indirectes, etc.).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Expressió de les pròpies idees i capacitat d’es-
coltar les alienes.

• Capacitat per a comunicar-se en diferents con-
textos.

• Capacitat de posar-se en el lloc d’altri.



Introducció a l’estadística i la probabilitat
Programació

CONTINGUTS

• Introducció a l’estadística i a les fases del treball
estadístic.

• Presentació dels conceptes de població i mostra
en l’àmbit de l’estadística.

• Descripció de variable estadística.

• Presentació de la variable estadística qualitativa.

• Introducció al concepte de variable estadística
qualitativa i quantitativa.

• Lectura de les dades de variables estadístiques
qualitatives i quantitatives.

• Definició de freqüència absoluta i freqüència re-
lativa.

• Descripció de les propietats de les freqüències
relatives i la seva expressió percentual.

• Presentació dels formats de gràfics estadístics:
diagrama de barres i diagrama de sectors.

• Elaboració de gràfics estadístics de sectors i de
barres.

• Introducció als paràmetres estadístics: la moda
i la mitjana aritmètica.

• Càlcul de la mitjana aritmètica amb la taula de fre-
qüències.

• Presentació de la variació dels paràmetres al
llarg del temps.

• Definició d’atzar.

• Definicions de probabilitat.

• Identificació de fenòmens aleatoris.

• Definició d’esdeveniment o de succés.

• Reconeixement de la utilitat de l’estadística.

• Hàbit de fer tractaments estadístics.

• Realització d’un treball complet d’estadística.

OBJECTIUS

• Conèixer el concepte de variable estadística i els
seus tipus.

• Reconèixer i distingir diferents poblacions que pot
tractar l’estadística.

• Elaborar i interpretar taules de dades d’aquestes
poblacions.

• Definir les freqüències absoluta i relativa descri-
vint les seves propietats.

• Calcular matemàticament la mitjana i la moda
d’alguna d’aquestes variables estadístiques.

• Interpretar la informació que proporcionen tant la
mitjana aritmètica com la moda.

• Interpretar la informació dels gràfics de sectors
i de barres.

• Fer gràfics estadístics de sectors i de barres.

• Reconèixer els fenòmens deterministes i alea-
toris.

• Definir la probabilitat i quantificar-la numèricament.

• Conèixer les propietats principals de la probabi-
litat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix i distingeix diferents poblacions esta-
dístiques.

• Coneix el concepte de variable estadística i els
seus tipus.

• Elabora i interpreta taules de dades pertanyents
a poblacions estadístiques.

• Calcula la mitjana aritmètica i la moda de varia-
bles estadístiques i interpreta la informació que
proporcionen.

• Realitza gràfics estadístics de sectors i barres.

• Reconeix els fenòmens deterministes i aleatoris.

• Defineix la probabilitat i la quantifica numèrica-
ment.

• Coneix les propietats principals de la probabilitat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Tractament de la informació: tècniques per a me-
moritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetit-
zar, etc.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i la representació
que faciliten la realització de les creacions indi-
viduals i socials.

• Aplicació d’habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.



Introducció a l’estadística i la probabilitat
Programació

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
d’estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Aplicació en diverses situacions i contextos del
coneixement dels diferents tipus d’informació.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprendre, utilitzar i relacionar els nombres.

• Conèixer els símbols i les formes d’expressió i de
raonament matemàtic.

• Ampliar els coneixements sobre aspectes quan-
titatius i espacials de la realitat.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Elaboració de la informació a través d’eines ma-
temàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder interpretar-la.

• Habilitat per analitzar, interpretar i expressar amb
claredat i precisió informacions, dades i argu-
mentacions.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Adquisició d’un sentiment de competència per-
sonal.

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres
persones o recursos.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions ne-
cessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes indivi-
duals o col·lectius.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d’objectius, planificació i realització de pro-
jectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT 

I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC

• Predicció de conseqüències.

• Habilitat per a interactuar en l’entorn més proper:
moure-s’hi i resoldre problemes en què inter-
vinguin els objectes i la seva posició. 

• Autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vi-
da i del coneixement molt diversos (salut, acti-
vitat productiva, consum, ciència, processos tec-
nològics, etc.).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat per a posar-se en el lloc d’altri.

• Comprensió dels trets de les societats actuals,
la seva creixent pluralitat i el seu caràcter evo-
lutiu.



Estratègies per a resoldre problemes
Programació

CONTINGUTS

• Descripció de les quatre fases de la resolució
d’un problema: comprensió de l’enunciat, plani-
ficació de la resolució, resolució del problema i
comprovació del resultat.

• Presentació d’estratègies per a la resolució de
problemes: assaig-error, taula de doble entrada,
diagrama en arbre, cerca de la llei de formació de
les sèries, dibuix o croquis i ús de fórmules,
càlculs amb fraccions i elaboració de taules i
gràfics.

• Introducció a la lògica com a ciència que inten-
ta esbrinar quan un enunciat és veritable o fals.

• Definició del concepte de rectangles isoperimè-
trics.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

• Conèixer les fases de la resolució d’un problema:
comprendre l’enunciat, planificar la resolució,
resoldre el problema i comprovar el resultat.

• Conèixer estratègies per a la resolució de pro-
blemes: les estratègies d’assaig-error, la taula de
doble entrada, el diagrama en arbre, la cerca de la
llei de formació de les sèries, el dibuix o croquis i
l’ús de fórmules, els càlculs amb fraccions i l’ela-
boració de taules i gràfics.

• Interpretar la lògica com una ciència que inten-
ta esbrinar quan un enunciat és veritable o fals.

• Conèixer les característiques principals dels rec-
tangles isoperimètrics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Sap diferenciar les fases de la resolució d’un
problema: comprensió de l’enunciat, planificació
de la resolució, resolució del problema i com-
provació del resultat.

• Aplica l’estratègia de l’assaig-error a la resolució
de problemes.

• Aplica l’estratègia dels diagrames en arbre a la re-
solució de problemes.

• Dedueix la llei de formació de sèries numèriques
i gràfiques.

• Identifica figures geomètriques aplicant-hi les
fórmules corresponents per a calcular àrees.

• Sap utilitzar el càlcul de fraccions en la resolució
de problemes.

• Utilitza les taules de dades i els gràfics derivats
per a resoldre problemes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

• Expressió d’observacions, explicacions, opinions,
pensaments, emocions, vivències i argumenta-
cions.

• Cerca, selecció i processament de la informació
provinent de tot tipus de mitjans, convencionals
o digitals, i de tota mena de suports.

• Tractament de la informació (tècniques per a
memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sinte-
titzar, etc.).

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

• Ús de recursos de l’expressió i representació que
faciliten la realització de les creacions individuals
i socials.

• Aplicació d'habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

I COMPETÈNCIA DIGITAL

• Cerca, captació, selecció, registre i processa-
ment de la informació, amb l’ús de tècniques i
estratègies diverses segons la font i els suports
que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

• Transformació de la informació en coneixement.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

• Comprensió, utilització i relació dels nombres.

• Comprensió i resolució de problemes i situa-
cions relacionats amb la vida quotidiana, el co-
neixement científic i el món laboral i social.

• Coneixement i maneig dels elements matemà-
tics bàsics (diferents tipus de nombres, opera-
cions, mesures, símbols, elements geomètrics,
etc.) en situacions reals o simulades de la vida
quotidiana.

• Elaboració de la informació a través d’eines ma-
temàtiques (mapes, gràfics, equacions...) per a
poder-la interpretar.

• Posada en pràctica de processos de raonament
que condueixin a la solució de problemes o a
l'obtenció de la informació.



Estratègies per a resoldre problemes
Programació

• Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar
amb claredat i precisió informacions, dades i ar-
gumentacions.

• Ús de processos de pensament (com la inducció
i la deducció, entre d’altres).

• Disposició favorable i de progressiva seguretat i
confiança vers la informació i les situacions (pro-
blemes, incògnites, etc.) que contenen elements
i suports matemàtics.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

• Consciència de les pròpies capacitats (intel·lec-
tuals, emocionals, físiques), del procés i de les
estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

• Consciència del que es pot fer amb ajuda d'altres
persones o recursos.

• Adquisició d’un sentiment de competència perso-
nal (desenvolupament de les actituds, la motiva-
ció, la confiança en un mateix i el gust d'aprendre).

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA 

I INICIATIVA PERSONAL

• Capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar
projectes i de portar endavant les accions ne-
cessàries per a desenvolupar les opcions i els
plans personals en el marc de projectes indivi-
duals o col·lectius.

• Transformació de les idees en accions, és a dir,
proposta d'objectius, planificació i realització de
projectes individuals o col·lectius.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

• Capacitat de comunicar-se en diferents con-
textos.

• Expressió de les pròpies idees i escolta de les
alienes.
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