CRITERIS D’AVALUACIÓ I ACTIVITATS A RESOLDRE AL FINALITZAR EL CICLE MITJÀ DE
PRIMÀRIA
Treball realitzat pel grup ICE ( URV) de Formadors de Matemàtiques de Primària :Francesc Alegria,Pilar Besora, Glòria Canosa
Magda Domènech ,Lucía Fernández , Asunció Hernandez, Fina Munté i Luisa Girondo. Curs 2010-2011.

Introducció
El treball que us presentem és un intent de relacionar els diferents blocs de contingut i els criteris
d’avaluació que formula el currículum vigent i mostrar activitats que els alumnes haurien de realitzar,
de manera autònoma, al finalitzar el cicle (expectatives). Aquestes últimes estan recollides de proves
del propi Departament d’Ensenyament (CB competències bàsiques i AD, avaluació diagnòstica), de
la prova de 4t del MEC ( edició 2009), i pels criteris que no hem trobat model d’activitat en les
dues proves Estatals, s’han utilitzat activitats del currículum anglès (National Standards / Primary ).
Cada una de les activitats presentades no té únicament components d’un sol bloc de contingut i
també es podria atribuir a més d’un criteri d’avaluació, però s’ha considerat interessant poder
atribuir-les prioritàriament a un criteri per tal que els ensenyants puguin verificar el currículum
vigent, no obstant, algunes activitats apareixen repetides.
Els criteris d’avaluació que el currículum formula són un total d’11, però s’ha valorat que en alguns
casos aquests són excessivament amplis. Per tant, s’ha fet partició d’alguns d’ells. Aquesta partició es
presenta en l’apartat A d’aquest document.
L’apartat B conté aquests criteris sota el bloc de contingut corresponent i finalment en l’apartat C,
apareixen les activitats per a cada bloc i criteri a més de ressenyar la prova a la qual pertanyen.

A)Numeració i partició dels criteris d’avaluació del currículum de la Generalitat de
Catalunya del CICLE MITJÀ
1.Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la unitat) i
divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de vida quotidiana i en altres àrees.
2.1 Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència,
descriure-les i continuar la seqüència. 2.2 Classificar i establir criteris de classificació.
3.1Comprendre situacions problema de l’entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes,
taules...), xifres i signes adients per representar situacions-problema.3.2 Cercar i seleccionar les
dades necessàries i estimar una resposta. Desenvolupar estratègies de solució. 3.3 Expressar el
procés de solució i la resposta.
4.1 Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes. 4.2 Comunicar oralment i per
escrit, de forma clara, coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura,
construccions geomètriques, resolució de problemes). 4.3 Reconèixer la validesa de diferents
processos de solució d’una situació problema.
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5.1 Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal. 5.2 Interpretar i utilitzar de
forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els fraccionaris i decimals (5.3) com
expressió concreta de l’aproximació de la mesura.
6.1 Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els
nombres naturals de forma apropiada a cada context. 6.2 Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte
i aproximat: càlcul mental (descomposició additiva i factorial dels nombres, producte i divisió per la
unitat seguida de zeros); 6.3 Ús dels algorismes de càlcul escrit, de les TIC i la calculadora (6.4) per
calcular i cercar propietats dels nombres i operacions. 6.5 Seleccionar el càlcul adient a cada
situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics.
7.Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d’un itinerari, plànol d’una pista...)
utilitzant referents concrets de l’entorn proper.
8.1 Identificar, reconèixer i descriure (8.2) figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn.
8.3 Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, angles). 8.4
Utilitzar les TIC i els instruments de dibuix per representar models geomètrics.
9.1 Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les
magnituds de longitud, massa, capacitat, temps. 9.2 En contextos quotidians i en altres àrees,
realitzar l’estimació prèvia, efectuar la mesura, comprovar-la i expressar el resultat amb precisió.
9.3 Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.
10.Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i
expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant les TIC si
s’escau.
11.Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en
forma gràfica.

B) Agrupació dels diferents criteris en els diferents blocs de contingut
PROCÉS: Resolució de problemes
3.1Comprendre situacions problema de l’entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills
(fletxes, taules...), xifres i signes adients per representar situacions problema.
3.2Cercar i seleccionar les dades necessàries i estimar una resposta. Desenvolupar
estratègies de solució.
4.1Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes.
4.3Reconèixer la validesa de diferents processos de solució d’una situació problema.
PROCÉS: Comunicació
3.3 Expressar el procés de solució i la resposta.
4.2 Comunicar oralment i per escrit, de forma clara, coneixements i processos matemàtics
duts a terme (càlcul, mesura, construccions geomètriques, resolució de problemes).
8.2 Descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn.
BLOC: Numeració i càlcul
1.Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la
unitat) i divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de vida quotidiana i en
altres àrees.
5.1 Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal.
5.2 Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres)
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5.3 Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres fraccionaris i decimals com
expressió concreta de l’aproximació de la mesura.
6.1Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió)
amb els nombres naturals de forma apropiada a cada context.
6.2 Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental (descomposició
additiva i factorial dels nombres, producte i divisió per la unitat seguida de zeros);
6.3 Ús dels algorismes de càlcul escrit per calcular i cercar propietats dels nombres i
operacions.
6.4 Ús de les TIC i la calculadora per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions.
6.5 Seleccionar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics.
BLOC: Relacions i canvis
2.1 Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una
seqüència, descriure-les i continuar la seqüència.
2.2 Classificar i establir criteris de classificació.
BLOC: Espai i forma
7.Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d’un itinerari, plànol d’una pista...)
utilitzant referents concrets de l’entorn proper.
8.1 Identificar, reconèixer figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn.
8.3 Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats,
angles).
8.4 Utilitzar les TIC i els instruments de dibuix per representar models geomètrics.
BLOC: Mesura
9.1 Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient
de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps.
9.2 En contextos quotidians i en altres àrees, realitzar l’estimació prèvia, efectuar la mesura,
comprovar-la i expressar el resultat amb precisió.
9.3 Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.
BLOC: Estadística i atzar
10.Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenarles i expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant
les TIC si s’escau.
11.Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada
en forma gràfica.
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C) RECULL D’ACTIVITATS QUE HAN SORTIT EN DIFERENTS PROVES DE NIVELL
(EXPECTATIVES)
PROCÉS: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
3.1 Comprendre situacions-problema de l’entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes,
taules...), xifres i signes adients per representar situacions-problema.
La Núria té 2 euros guardats en una guardiola. Totes les monedes són iguals. Quines monedes pot
tenir? Escriu tres solucions possibles.
Té …………. monedes de ………..
Té …………. monedes de ……….
Té ……….… monedes de ……….
AD 2010-2011

CB10 2005-2006
La Sra Joana obre la pastisseria a les 8:30 del matí i la tanca a les 14:00 per anar a dinar.
Torna a obrir a la tarda a les 17:00 i tanca finalment a les 20:30.
Quantes hores al dia està oberta la pastisseria?
7 h 30 min

8h

8h 30 min

9h
MEC 2009
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3.2 Cercar i seleccionar les dades necessàries i estimar una resposta. Desenvolupar estratègies de
solució.
Pensa un pes per a cada objecte, de manera que els dos braços de la balances pesin igual

El cub pesa …….
L’esfera pesa ……..
El ciclindre pesa …….
AD 2010-2011
Tenim aquestes capses que porten escrit el seu pes en quilograms

12 kg

6 kg

4 kg

10 kg

9 kg

3 kg

Pensa una manera de repartir aquestes capses en dos grups que pesin igual
AD 2010-2011
El Sergi i la Noemí van a comprar xinxetes. Troben aquestes ofertes

La Noemí diu que amb 15 cèntims poden comprar 35 xinxetes. El Sergi diu que només en poden
comprar 30. Qui té la raó? Explica el perquè
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
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CB10 2005-2006
Llegeix aquest tiquet de compra, mira la fotografia i contesta les preguntes següents:

a) Quan costa cada llauna de tonyina?
b) Quan valen les taronges?
c) La llauna d’olives ha costat
d) Quin mes es va fer la compra?
6

e) Ho van comprar al matí o a la tarda?
CB10 2005-2006

CB10 2005-2006
El dipòsit de farina està en aquests moments molt buit, només queda en ell la quarta part de la seva
capacitat. Quants kg de farina han de demanar a la fàbrica per tal de tornar a omplir-lo si el que
queda en aquests moments són 330 kg ?
330 kg

660 kg

990 kg

1320 kg
MEC 2009
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4.1 Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes.
Per resoldre un problema s’ha fet aquesta operació:

6 x 10 = 60

Inventa un problema que es resolgui fent l’operació anterior. No t’oblidis de fer una pregunta.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
En la festa de l’escola s’han venut pastissos. El gràfic de barres mostra la quantitat de pastissos
que s’han venut de cada gust
50
40
30
20
10
0

poma

llimona

coco

cireres

Mira el gràfic i escriu una pregunta en què la resposta sigui 40.
...............................................................................................................................................................
I escriu també una pregunta en què la resposta sigui 100
................................................................................................................................................
AD 2010-2011
4.3 Reconèixer la validesa de diferents processos de solució d’una situació problema.
Pinta la meitat de cada figura
Per exemple així

O bé així

AD 2010-2011
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La Núria té 2 euros guardats en una guardiola. Totes les monedes són iguals. Quines monedes pot
tenir? Escriu tres solucions possibles.
Té …………. monedes de ………..
Té …………. monedes de ……….
Té ……….… monedes de ……….
AD 2010-2011
El Pau vol saber els llapis que hi ha en 6 capses. Cada capsa conté 15 llapis.
Creu que ha de fer l’operació 15 x 6, però no recorda les taules de multiplicar. Ell ho ha fet
d’aquesta manera:
15 + 15 + 15 = 45
45 + 45 = 90
Et sembla que ho ha fet bé? Explica el perquè.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
PROCÉS: COMUNICACIÓ
3.3 Expressar el procés de solució i la resposta.
A la Laura, li hem donat aquest problema per resoldre:
Per fabricar 50 quilos de paper cal tallar un arbre de 20 anys. Es calcula que cada un de vosaltres gasta 400
fulls de paper en un curs i sabem que un paquet de 100 fulls pesa 500 grams.
Quants arbres fan falta per fabricar el paper que es gasta en una classe de 25 alumnes durant un curs?
L’ha fet i ha donat la resposta correcta:
RESPOSTA: Fa falta un arbre
Després ens ha dit com ho ha fet. Les frases que expliquen com l’ha resolt estan desordenades.
Ordena-les de la primera a la quarta perquè segueixin correctament el procés que ha fet.
• He multiplicat els 2 quilos de paper que gasta cada un per 25 alumnes, per saber
quants quilos de paper gastem entre tots, i m’ha donat 50 quilos.
• He llegit el problema.
• El resultat, 50 quilos, és exactament el paper que es pot fabricar tallant un arbre;
per tant, cal tallar un arbre cada any per fabricar el paper que consumim en una
classe de 25 alumnes.
• He multiplicat 500 grams per 4 per saber quant pesa el paper que gasta cada
alumne i m’ha donat 2.000 grams, és a dir, 2 quilos.

Uf! Veient aquests números no em descuidaré mai més de guardar el paper per reciclar.
CB10 2005-2006
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En Joan surt cada matí amb la furgoneta carregada amb 25 caixes de pa per repartir a dues
botigues.
A la primera botiga hi ha descarregat 10 caixes, després ha anat a la segona botiga i també n’hi
ha descarregat, però no recorda quantes. Per saber-ho ha mirat dins la furgoneta i ha vist que hi
havia 7 caixes.
Quantes caixes ha descarregat a la segona botiga?
Explica, com tu vulguis, què has fet per trobar el resultat.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
CB10 2005-2006

4.2 Comunicar oralment i per escrit, de forma clara, coneixements i processos matemàtics duts a
terme (càlcul, mesura, construccions geomètriques, resolució de problemes).
Amb les targetes de sota forma dos nombres de dues xifres cadascun. La suma dels dos nombres
ha d’estar molt a prop de 100.
9

7

2
+

6

3

4

=

Després de fer-ho explica com ho has pensat.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
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El Pau vol saber els llapis que hi ha en 6 capses. Cada capsa conté 15 llapis.
Creu que ha de fer l’operació 15 x 6, però no recorda les taules de multiplicar. Ell ho ha fet
d’aquesta manera:
15 + 15 + 15 = 45
45 + 45 = 90
Et sembla que ho ha fet bé? Explica el perquè.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
El Sergi i la Noemí van a comprar xinxetes. Troben aquestes ofertes

La Noemí diu que amb 15 cèntims poden comprar 35 xinxetes. El Sergi diu que només en poden
comprar 30. Qui té la raó? Explica el perquè
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
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CB10 2005-2006
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8.2 Descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn.
Observa aquesta plantilla i digues si són veritat o mentida cada una de les afirmacions següents:
A Té un eix de simetria horitzontal
B No hi ha cap angle obtús dibuixat
C Totes les línies són paral·leles entre sí
D Està formada només per rectangles
MEC 2009
Completa la informació de la taula
Cos
esfera
con
prisma de base rectangular
cilindre

Número de
cares planes
0

Número de
cares corbes
1

NS/P “Year 4 pitch and expectations”

BLOC DE CONTINGUT: NUMERACIÓ I CÀLCUL
1. Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la unitat) i
divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de vida quotidiana i en altres àrees.
El Pau vol saber els llapis que hi ha en 6 capses. Cada capsa conté 15 llapis.
Creu que ha de fer l’operació 15 x 6, però no recorda les taules de multiplicar. Ell ho ha fet
d’aquesta manera:
15 + 15 + 15 = 45
45 + 45 = 90
Et sembla que ho ha fet bé? Explica el perquè.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
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La Sra Joana ha empaquetat 2060 pastes de té en bosses de 8 pastes i les ha tancat per tal de
que no es facin malbé.
Quantes bosses ha pogut omplir?...........................
Quantes pastes li han sobrat?................................
MEC 2009

CB10 2005-2006

14

5.1 Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal.
Amb les targetes de sota forma dos nombres de dues xifres cadascun. La suma dels dos nombres
ha d’estar molt a prop de 100.
9

7

2
+

6

3

4

=

Després de fer-ho explica com ho has pensat.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
AD 2010-2011

CB10 2005-2006

CB10 2005-2006
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5.2 Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres)
Marca amb una X, sobre la recta, el nombre que es demana.
a. Situa aproximadament el nombre 100 sobre la recta
80

120

b. Situa aproximadament el nombre 200 sobre la recta.
160

210

AD 2010-2011
En aquesta taula es veu la superfície assignada a cada tipus d’animal en una granja

Quin tipus d’animal són els que ocupen menor superfície?
Vaques

ovelles

porcs

conills
MEC 2009
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5.3 Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres fraccionaris i decimals com expressió
concreta de l’aproximació de la mesura.

CB10 2005-2006

Mig pastís de xocolata pesa 600 grams. Completa la taula:
Quantitat de pastís
Mig pastís
Un pastís sencer
Dos pastissos

Pes en grams
600

300
1.800
Tres pastissos

AD 2010-2011
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Excursió a una GRANJA AL CAMP
Quines ganes tenia que arribés el dia d’avui!
Tota la clase anem de visita a una granja.
La mestra ens diu que visitarem l’estabulari
de les vaques i les parcel·les on hi ha la
resta d’animals. El millor és que pasarem la
nit en tendes de campanya.
Aquesta imatge mostra la parcel·la on viuen
els conills d’una granja, en les parcel·les
grises hi ha l’estabulari i a la parcel·la
central hi ha herba.

Quina fracció del total de la parcel·la dels conills conté herba?
MEC 2009
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6.1 Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb
els nombres naturals de forma apropiada a cada context.

CB10 2005-2006
Aquest és el plànol de la botiga de la Sra Joana i les seves mides. Si es vol col·locar una sanefa tot
al voltant de la botiga ( perímetre), quants metres de sanefa es necessitarien?

21 m

22,5 m

24 m

25,5 m
MEC 2009
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6.2 Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental (descomposició additiva i
factorial dels nombres, producte i divisió per la unitat seguida de zeros)
Calcula mentalment i completa les operacions següents
380 + 20 + 60 =
625 +

= 735

585 – 60 =
117 –

= 90

13 x 4 =
13 x 10 =
13 x 14 =
25 x

= 100
:

=5
AD 2010-2011

Calcula mentalment i completa aquestes operacions. En les quantitats que posis, no hi pot haver
cap zero.
+

= 20

+

= 50

+

= 100

+

= 200

+

= 20

+

= 100

+

= 200

+

= 1000
AD 2010-2011

Amb les targetes de sota forma dos nombres de dues xifres cadascun. La suma dels dos nombres
ha d’estar molt a prop de 100.
9

7

2
+

6

3

4

=

Després de fer-ho explica com ho has pensat.
....................................................................................................................................................................
AD 2010-2011
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Escriu l’operació que cal fer sobre les fletxes per obtenir els nombres que hi ha a les caselles.
Si saps dues possibilitats, com a l’exemple, posa-hi les dues.
x2

24

12

240

+ 12

6

60

120

25

100
AD 2010-2011

CB10 2005-2006

21

CB10 2005-2006

CB10 2005-2006

22

6.3 Ús dels algorismes de càlcul escrit per calcular i cercar propietats dels nombres i les
operacions.
La Sra Joana ha empaquetat 2060 pastes de té en bosses de 8 pastes i les ha tancat per tal de
que no es facin malbé.
Quantes bosses ha pogut omplir?...........................
Quantes pastes li han sobrat?................................
MEC 2009
Aquí teniu unes cartes amb números

Utilitzeu-ne 5 per completar aquesta operació.

+

5

4

8
NS/P “Year 4 pitch and expectations”

Calcula:
584+79

369+251

239+182

137- 65

NS/P “Year 4 pitch and expectations”
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Calcula:
84 : 7 = __
Calcula:
48 : 3 = __
Calcula:
56 : 4 = __
NS/P “Year 4 pitch and expectations”
A la imatge veus un prestatge per CD´s

Un prestatge guarda fins a 25 CDs. En David té 83 CDs. Quants prestatges necessita per posar tots
els seus CDs?
En Pol té 6 prestatges plens de CDs. Quants CDs té en total?
NS/P “Year 4 pitch and expectations”

6.4 Ús de les TIC i la calculadora per calcular i cercar propietats dels nombres i les operacions.
Escriu el número que falta
225 - ____ = 150
60+ 99+ ___ = 340
22 x ____ = 660
NS/P “Year 4 pitch and expectations”
Observa els preus del calçat

45,50 €

12,75 €

34,99€

Quant costen més unes botes que unes bambes?
24

La Rosa es compra unes bambes i unes sandàlies. Quant li sobra dels 50€ que tenia
estalviats?
NS/P “Year 4 pitch and expectations”

Una capsa de quatre pilotes de tennis costa 2,96 €

Quant val cada pilota?
L’Ernest i el Carles es compren tres capses de pilotes per jugar ells dos. En Carles paga 4,50€, quant
ha de pagar l’Ernest per fer el total?

NS/P “Year 4 pitch and expectations”

6.5 Seleccionar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics.
Aquests són els preus dels cocos i els plàtans:

78 cèntims cada un

1,20 € 1 kg

En Josep compra un coco i mig quilo de plàtans. Quant es gasta amb tot?
Les taronges costen 25 cèntims cada una. Quantes taronges es poden comprar amb 1,50 €?
NS/P “Year 4 pitch and expectations”

25

Lloguer barques
Barques amb motor

Barques de rem

1,50 € els 15 minuts

2,50 € per 1 hora

Quant costa llogar una barca de rem per tres hores?
La Sara paga 3,00€ per llogar una barca amb motor. Surt a les 15:30 h. A quina hora ha de
tornar?
NS/P “Year 4 pitch and expectations”
La longitud de la piscina del club on van la Marta i el Quim és de 25 metres. La Marta neda 5
vegades la longitud de la piscina. Quina distància ha nedat ?
En Quim neda 225 metres a la piscina. Quantes piscines ha nedat?
NS/P “Year 4 pitch and expectations”

BLOC DE CONTINGUT: RELACIONS I CANVI
2.1 Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una
seqüència, descriure-les i continuar la seqüència.
Escriu l’operació que cal fer sobre les fletxes per obtenir els nombres que hi ha a les caselles.
Si saps dues possibilitats, com a l’exemple, posa-hi les dues.
x2

12

24

240

+ 12

6

60

120

25

100
AD 2010-2011
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La Sara escriu una sèrie:

15, 20, 25, 30, 35… Senyala amb una X com continuarà la sèrie.

a. Restant 5 a 35.
b. Multiplicant 35 per 5.
c. Sumant 5 a 35.
d. Dividint 35 per 5.
AD 2010-2011
Fixa’t bé en aquestes sumes:
7 + 7 = 14

15 + 15 = 30

7 + 8 = 15

15 + 16 = 31

Ara completa aquestes de la mateixa manera.
+

= 40

+

+

= 41

+

= 32
+

= 33
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Dues classes de quart curs recullen ampolles per reciclar-les. A la taula pots veure la quantitat
d’ampolles que tenen al final dels quatre primers dies.
Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

Classe A

10

15

20

25

Classe B

40

41

42

43

Cinquè dia

Sisè dia

Setè dia

Vuitè dia

Quantes ampolles tindrà cada classe el sisè dia, si segueixen recollint al mateix ritme?
Classe A: ................

Classe B: ................

I el vuitè dia?
Classe A: ................

Classe B: ................
AD 2010-2011

Mig pastís de xocolata pesa 600 grams. Completa la taula:
Quantitat de pastís
Mig pastís
Un pastís sencer
Dos pastissos

Pes en grams
600

300
1.800
Tres pastissos

AD 2010-2011
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Continua les sèries
800 - 850 - 900 - ……….. - ….……. - …………
15
1

-

30 2

-

-

45 4

-

60 - ……… - ………
8

-

16
-

-

...........

..............

-

............

- ..............
CB10 2005-2006

2.2 Classificar i establir criteris de classificació.
Endevina quin d’aquests números correspon a cada una de les endevinalles següents:

a. És senar i només és a la taula del 5. És el ..............................
b. És parell i és a la taula del 2 i del 3. És el ..............................
c. És senar i és a la taula del 3 i del 5. És el .............................
CB10 2005-2006
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BLOC DE CONTINGUT: ESPAI I FORMA
7. Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d’un itinerari, plànol d’una pista...)
utilitzant referents concrets de l’entorn proper.

CB10 2005-2006
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8.1 Identificar i reconèixer figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn.
Marca amb una X les dues figures que s’assemblen més.

Explica en què s’assemblen
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
AD 2010-2011
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Pinta la meitat de cada figura
Per exemple així

O bé així
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Completa aquesta figura perquè es
converteixi en un quadrat.

Ara completa aquesta figura perquè es
converteixi en un rectangle:

Completa aquesta figura perquè es converteixi en un quadrilàter:

CB10 2005-2006
Fixa’t en aquest triangle.

Tots els seus costats són d’igual longitud.
Quin és el nom d’aquest triangle? Escalè

Isòsceles Equilàter

Rectangle
MEC 2009
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Observa aquesta plantilla de cartró per construir una capseta.

Com es diu el cos geomètric que forma la capsa ?
MEC 2009
El depòsit on la Sra Joana guarda la farina té forma de cilindre.
Observa el desenvolupament pla d’aquests dos cossos i digues si algú pot ser el que correspongui al
depòsit de la Sra Joana.

La figura A

La figura B

Els dos ho poden ser

Cap d’ells ho pot ser
MEC 2009

8.3 Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, angles).
Observa les propietats que et diuen d’aquestes figures i digues si són veritat ( V) o falses ( X)
Figura

És
quadrilàter

Té angles
rectes

NS/P “Year 4 pitch and expectations”
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Observa aquestes cinc figures

Encercla la lletra de les figures que tenen un eix de simetria.

NS/P “Year 4 pitch and expectations”

8.4 Utilitzar les TIC i els instruments de dibuix per representar models geomètrics.
Les dues línies marcades a la quadrícula són dos costats d’un pentàgon. Utilitza el regle i completa
els altres costats del pentàgon.

NS/P “Year 4 pitch and expectations”
Dibuixa a la dreta la imatge en el mirall de la figura ombrejada.

NS/P “Year 4 pitch and expectations”
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BLOC DE CONTINGUT: MESURA
9.1 Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les
magnituds de longitud, massa, capacitat, temps.
Escriu amb quina unitat mesuraries:
a. l’amplada del carrer de l’escola ..............................
b. la llargada del raspall de les dents .........................
c. la quantitat d’aigua que cap en una galleda ...........
d. la quantitat de carn d’un bistec ..............................
AD2010-2011
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9.2 En contextos quotidians i en altres àrees, realitzar l’estimació prèvia, efectuar la mesura,
comprovar-la i expressar el resultat amb precisió.
Posa un llapis sobre aquesta ratlla i marca els extrems.
Després mesura la longitud entre les dues marques i escriu-ne el resultat

El llapis mesura ................................
AD 2010-2011

Aquesta imatge representa la parcel·la on viuen les gallines d’una granja. Té forma de quadrat de
9 metres de costat.

Quin d’aquests valors representa el perímetre d’aquesta parcel·la ?
22 m

18 m

36 m

81 m
MEC 2009
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9.3 Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.
Observa els dibuixos i indica amb una X la resposta correcta en cada cas:

CB10 2005-2006
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BLOC DE CONTINGUT: ESTADÍSTICA I ATZAR
10. Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i
expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant les TIC si
s’escau.
En Carles i el seu pare compren quasi bé sempre a la pastisseria de la Sra Joana. Junts han anotat
tot el que havien comprat l’any passat en aquell establiment.
Pa...................250 barres
Llet.................175 litres
Refrescs......... 50 llaunes
Brioixos.........225 unitats
Pastes de té ....125 bosses
Dibuixa en aquest gràfic aquestes dades de les compres

MEC 2009
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10. Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i
expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant les TIC si
s’escau.
11. Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en
forma gràfica

38
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11 Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en forma
gràfica.
En la festa de l’escola s’han venut pastissos. El gràfic de barres mostra la quantitat de pastissos
que s’han venut de cada gust
50
40
30
20
10
0

poma

llimona

coco

cireres

Mira el gràfic i escriu una pregunta en què la resposta sigui 40.
...............................................................................................................................................................
I escriu també una pregunta en què la resposta sigui 100
................................................................................................................................................
AD 2010-2011
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