
 

Annex I: Guió del diari de les sessions 

Sessió:   Nº assistents:   

Dia: Materials Entregats:  

Objectiu:   

 

 

Contingut Exposat Consideracions 

  

 



Annex II: Diari de les sessions  

Sessió:  1 Nº assistents:  24 

Dia: Materials Entregats: No 

Objectiu:  Descriure alguns dels principals documents que avui per avui s’han utilitzat en els 

processos de personalització del currículum 

Contingut Exposat Consideracions 

Exposició de què entenem com  a procés de 

personalització del currículum. Revisió de quins han 

estat els diferents documents que s’han dissenyat per 

aquesta finalitat. Revisió en el marc de Catalunya i a 

d’altres països. 

Es posen en relleu un conjunt de dificultats 

entorn a aquests processos. No es té molt clar el 

procés ni les finalitats per les quals s’elabora. 

 

PDI : Previ ACI (1978, PNEE); Utilitza com a 

referent el currículum especial; és per alumnes amb 

discapacitats 

ACI: Elaborada en base al currículum 

ordinari; elaborada per cicle, etapa; descripció del 

contingut de la normativa 25 agost 1994; 

participació pares; protocols, apartats que inclou; per 

alumnes amb NEE 

S’explica el concepte de modificació del 

currículum i s’exposen les principals directrius que 

marca l’administració 

IEP: EUA; permet la provisió de serveis; 

interdisciplinar; contempla diferents protocols; 

estableix prioritats; normativa molt clara; Dret de les 

persones amb discapacitat. 

PEI: A partir del Pla Director de l’EE; 

interdisciplinar, Educatiu, provisió de serveis; 

proposta curricular?: participació dels pares 

Per cadascun d’aquests documents 

n’identifiquen aspectes positius i aspectes negatius. 

Per a qui s’elabora, si permet la provisió de serveis o 

no, si parteix de l’establiment d’unes prioritats 

conjuntes, si determina el què el mestre li ha 

d’ensenyar a la classe al nen, si els protocols són àgils i 

fàcils d’utilitzar... 

Després d’identificar totes aquestes 

possibilitats, se’ls fa difícil tenir clar cap a on aniran 

les coses. No veuen clar, què és el que ells han de fer 

a l’escola  

Veuen la necessitat de concretar un model o 

una forma de fer els processos de personalització ja 

que ho veuen altament necessari per a l’alumne, 

però no tenen clara la forma de concretar-ho. 

Dubten entre les diferents propostes exposades ja 

que hi veuen avantatges i inconvenients. 

 



PII: Benestar i família, discapacitat, 

actualment molt poc concretat, provisió de serveis, 

coordinació professionals ja que també es proposa 

interdisciplinar 

Proposta d’elaboració de processos 

personalització a partir de l’ensenyament multinivell, 

és a dir, des de la planificació de l’aula. 

En general es  mostren més d’acord en que el 

procés de personalització ha de ser un document 

escrit individualment per a l’alumne i no veuen tant 

clar l’ensenyament multinivell 

S’inicia un debat fort entre diferents mestres 

algunes d’elles argumentant la necessitat d’una 

escola inclusiva i altres manifestant les seves barreres 

o dubtes entorn aquesta proposta. Com a fonament 

tots estan d’acord però uns ho veuen com una 

possibilitat més a curt termini i altres més a llarg 

termini. 

 



 

Sessió:  2 Nº assistents:  22 

Dia: Materials Entregats:  Full àrees a les quals 

fa referència l’ACI, protocol Cartes Prioritats per 

OGE i OGA, criteris de priorització,  

Objectiu:  Descripció del procés que es portarà a terme en els propers dies. Realitzar la carta 

de personalització 

Contingut Exposat Consideracions 

S’informa a tots els assistents, que veurem un 

model d’ACI que està en forma experimental i que 

nosaltres mateixos el podrem anar ajustant per tal 

que s’adapti a les nostres necessitats. Per tant, és 

important que al llarg del procés es puguin anar 

posant de manifest totes les consideracions que es 

creguin oportunes. Per poder veure aplicat aquest 

procediment que plantegem, es realitzarà un 

exercici pràctic a partir d’algun dels alumnes pels 

quals es cregui convenient fer una ACI. 

S’enceta el debat de quan cal fer una ACI o 

no. En general hi ha l’acord que es realitza una ACI 

per aquell alumne que no segueix d’una forma 

ordinària el currículum i que per tant, presenta NEE. 

Un dels criteris que fins ara s’utilitzava en aquest 

sector era que com a mínim els nens que tenien el 

dictamen eren qui havien de tenir l’ACI 

També s’utilitza, encara, el criteri que com a 

mínim l’alumne tingui un retard en l’aprenentatge 

almenys de dos anys. Manifesten que molts alumnes 

de la seva escola els caldria una ACI, però que 

actualment no disposen d’ella.  

Prèviament a començar tot el procés cal 

pensar per a quin alumne farem l’ACI. Cada grup 

treballa amb un determinat alumne. Per tal que tot 

el grup el conegui s’intercanvien les informacions més 

rellevants del cas. 

 

Aquest procediment es presenta mitjançant 

cartes de personalització. “Cartes” perquè es una 

forma de simbolitzar les cartes de navegació dels 

vaixells i per tant, nosaltres marcarem el camí del 

procés educatiu del nen. De personalització perquè 

està fonamentat en processos de personalització més 

que individualització. Es comenten les diferències 

Veuen la necessitat de canviar la 

terminologia utilitzada fins al moment. Veuen més 

indicat utilitzar el terme personalització que no 

individualització 

Es mostren d’acord que el procés d’ACI ha de 

ser un procés de personalització. Tot i que accepten 

que ara, a l’actualitat encara no és ben bé un procés 



entre individualització i personalització de personalització 

El procediment que plantegem es basa en 

quatre apartats diferents: 

- Prioritats: Carta de personalització sobre 
prioritats educatives 

- Participació:  Carta de personalització sobre 
participació de l’alumne 

- Avaluació: Carta de personalització sobre 
avaluació 

- Suports:  Carta de personalització sobre 
suports ecològics 

Ja des d’un primer moment veuen que al 

mestre li anirà molt bé la carta de participació, ja 

que a aquest li preocupa molt saber què farà 

l’alumne a l’aula. Accepten que més o menys, 

actualment les escoles ja realitzen la carta de 

participació i en canvi es descuida més la 

d’avaluació 

En un principi veuen clars els quatre apartats 

de l’ACI tot i que en un primer moment sorgeixen 

dubtes entorn la carta de suports ecològics. S’aclareix 

el concepte. 

Es recorden les dues finalitats bàsiques de les 

ACI. La primera d’elles és que l’ACI marca el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne i la 

segona és que concreta i serveix de referent a l’hora 

d’avaluar a l’alumne. 

 

A continuació s’aniran explicant les diferents 

cartes i s’anirà aplicant a la situació pràctica que s’ha 

escollit. En principi es treballarà amb una àrea i 

prou. En principi els diferents passos es realitzen amb 

suport paper tot i que es destaca que una vegada 

acabat el procés, s’ensenyarà el procediment 

mitjançant suport informàtic. 

 

Carta de personalització sobre prioritats 

educatives: Aquesta carta té l’objectiu de marcar el 

camí que l’alumne seguirà. No es tracta de concretar 

molt, sinó a grans trets. Això ens pot ajudar a decidir 

si aquesta ACI té un caràcter de modificació o no. 

Es planteja a partir d’ OGE o OGA ja que es 

tracta d’objectius força generals i no són excessius. 

Sorgeix el dubte de què és una prioritat: Des 

del nostre punt de vista és qualsevol aspecte que s’ha 

de treballar, desenvolupar d’una forma més 

immediata ja que és més important o essencial per 

un alumne, en relació als altres aspectes que ha de 

treballar. 

a) Primerament es realitzarà l’exercici a 

partir de prioritzar els OGE i marcar-los amb color. 

Temps aproximat 10 minuts. A continuació es 

Es pregunta quantes prioritats hi ha d’haver? 

No hi ha un únic nombre, ja que això és relatiu en 

funció de l’alumne. També és important que no 



demanen els criteris pels quals s’han prioritzat uns 

objectius per sobre d’uns altres. 

destacar un objectiu com a prioritari no vol dir que 

no s’hagi de treballar. 

Es pregunta si aquestes decisions són 

revisables al llarg del temps? Efectivament, una de 

les propostes del nostre procediment  és que 

s’entengui que l’ACI és un document obert i dinàmic 

i en cap cas un document immodificable. 

El criteri utilitzat ha estat “perquè és una 

necessitat del nen”, “perquè li fa falta”, “perquè és 

on hi té més dificultats”. 

Després de prendre consciència que 

possiblement aquest no hauria de ser l’únic criteri – 

tal i com ens diu l’escola inclusiva- destaquen que, 

efectivament, cal tenir-ne d’altres en compte 

Estan d’acord que amb més o menys deu 

minuts es poden establir les prioritats de l’alumne 

El protocol que es presenta fa força àgil el fet 

de realitzar aquest pas. Tot i això, destaquen que, 

sovint, a l’escola es fa difícil trobar ni que siguin 

aquests 10 minuts. 

b) Es presenten els criteris de priorització 

adaptats de Knowlton (1998). També se’ls passa la 

graella de Pockinton i Lucas adaptada per R. Ruiz. 

Veuen més senzills i entenedors els criteris de 

Knowlton tot i que  se’ls fa difícil destacar per a quin 

criteri prioritzen. Tot i això, destaquen que els ha 

anat molt bé, fer aquesta reflexió i  anar més enllà 

de les necessitats de l’alumne. No creuen que sigui 

necessari explicitar-los en el procediment. 

Posen de manifest, que seria molt important 

que aquest pas de prioritzar els OGA ho fes el mestre 

o el professor de l’àrea ja que domina molt més la 

matèria, les seqüències d’aprenentatge... 

c) Es proposa repetir l’exercici en funció dels 

criteris plantejats, ara però a partir dels OGA. Per a 

l’exercici que es proposa no cal fer-ho de totes les 

àrees. Quan s’apliqui el procediment a la realitat cal 

fer-ho de totes aquelles àrees en les quals es consideri 

En general han seleccionat una mitjana de 6 

a 7 objectius per cada àrea. 

El nen no té les mateixes prioritats d’OGE en 

relació als OGA ja que els criteris no han estat els 



important. mateixos 

Es destaca que la carta de prioritats podria 

ser un element que formés part del PII o d’aquest 

document semblant més general a les ACI. Tot i això, 

a falta d’aquest document més ampli, es proposa 

fer-ho igualment. 

Destaquen que entrar amb aquest 

procediment de funcionament és difícil i que cal fer-

ho poc a poc, ja que no només suposa canviar les 

pràctiques, sinó la manera d’entendre-les i les seves 

finalitats. 

És millor plantejar-ho amb OGE o OGA? Si ho ha de fer cada mestre per separat és 

millor la carta de prioritats en base a OGA i sobretot 

a secundària. Tot i això comenten que la carta de 

prioritats s’ha de fer entre els diferents professionals 

que atenen al nen, ja que és una bona manera de 

parlar del nen. Per tant, seria més indicat fer-ho a 

partir OGE. 

 



 

Sessió:  3 Nº assistents:  23 

Dia: Materials Entregats: Protocols carta de 

participació, orientacions i graella per a 

l’adequació d’activitats. Full de propostes per 

adequar activitats. 

Objectiu:  Descriure el plantejament de la carta de participació 

Contingut Exposat Consideracions 

Carta de personalització sobre participació. 

Aquesta carta sorgeix de la necessitat de concretar 

què farà l’alumne mentre estigui a la classe. Ens 

interessa en tot moment partir de la BCC i treballar 

d’una forma molt concreta per tant, l’element 

curricular de referència seran les activitats de les 

unitats de programació 

S’exposen les principals justificacions del per 

què es proposen així. 

A les escoles no es treballa gaire per unitats 

de programació realitzades pel mateix mestre, de tal 

manera que es proposa si és possible fer-ho amb les 

unitats de programació que planteja el llibre de text. 

En aquest cas, seria totalment compatible. 

a) Apartat d’orientacions: Permet delimitar 

les metodologies, activitats, orientacions per tal de 

facilitar la participació de l’alumne. 

Generalment l’especialista és qui proposa 

aquestes orientacions i en tot moment es tracta d’un 

llistat obert. 

Es tracta d’una part, que segons les mestres, 

ja es fa d’una forma implícita tot i que no 

s’acostuma a escriure. Veuen la necessitat que 

s’escrigui 

Veuen molt important el paper de 

l’especialista en aquest apartat ja que creuen que en 

aquest punt són claus ja que disposen d’informació, 

recursos que als mestres d’aula els poden anar molt 

bé 

Són del parer que cal mantenir obert aquest 

apartat i que no es doni per tancat, ja que sempre 

s’hi poden anar incorporant noves orientacions i a 

més, tothom les pot consultar. 

Suposa també un punt d’acord entre els 

diferents professionals que atenen al nen, si és explícit 



tothom ho ha de tenir clar 

Veuen altament important, que aquestes 

orientacions es proposin per quan l’alumne estigui a 

l’aula ordinària, ja que sovint, aquests canvis de 

metodologies, materials... només es dona quan 

l’alumne va a l’aula d’educació especial i això, no té 

sentit si volem una atenció adequada dins l’entorn 

ordinari. 

b) Personalització d’activitats: Permet tenir 

clara la participació de l’alumne al llarg de tot 

l’horari escolar i d’una forma personalitzada en 

relació al conjunt d’activitats que es desenvolupen a 

l’aula ordinària. 

Posar el nom de les activitats (més 

significatives de la UP) 

Decidir setmanalment, quinzenalment, 

mensualment, com participarà l’alumne 

Concretar els materials o recursos que es 

necessitaran per tal que el nen pugui participar de la 

manera que s’ha estimat 

No es parteix del què l’alumne necessita, sinó 

del què pot fer en relació al que es planteja fer als 

altres 

El mestre tutor rep ajuda de l’especialista, 

però majoritàriament es ell qui es va fent competent 

per anar-ho fent progressivament més sol 

Permet realitzar-se d’una forma simultània 

en les diferents àrees curriculars 

Aquesta és una part que ja es va fent a les 

escoles tot i que que tampoc es concreta en cap 

paper. Generalment el mestre d’educació especial és 

qui decideix aquest aspecte 

Encara poc lligam entre el què es fa a l’aula 

d’educació especial i el que es fa  a l’aula ordinària 

Es una de les parts que segons els 

especialistes, més preocupa als mestres d’aula 

Es important que sigui el mestre de l’aula qui 

decideixi aquests aspectes ja que sinó no s’aplicarà a 

l’aula 

Veuen molt difícil el trànsit fins que el mestre 

d’aula serà competent i assumirà la responsabilitat 

de realitzar aquest pas. 

Veuen efectiva la col·laboració de 

l’especialista, sobretot a l’hora de preparar els 

materials o adaptacions que el mestre d’aula haurà 

determinat que necessita. És important que el 

mestre d’aula ho decideixi i que concreti com ho vol. 

Després el mestre d’educació especial ja 

s’encarregarà de realitzar-ho. 

Quinzenalment serà pràctic però també 

setmanalment o tema per tema. També ho deixen a 

mans de cada mestre ja que a uns els pot anar bé 

fer-ho amb una freqüència i altres amb una altra. 

Veuen molt positiu el punt de partida de la 

carta en el que pot fer el nen, més que no pas en el 



què necessita. A partir d’aquí sorgeix un debat de 

discussió 

Veuen molt pràctica la simultaneïtat de 

poder-ho fer en les diferents àrees curriculars. Creuen 

que el mestre d’educació especial hauria d’anar 

recollint les cartes de participació ja realitzades, per 

tal de tenir-les totes. 

Els sembla que un bon punt de partida per 

intentar introduir el model a les escoles és començar 

per la carta de participació. Fins i tot, remarquen 

que ara per ara, potser es podria plantejar 

“entrenar” al mestre a anotar-ho ni que sigui – en 

un principi- posterior a  haver fet la classe. Cal anar 

entrant en aquesta cultura tant el mestre d’aula 

com el d’especial han de ser claus en aquest canvi. 

Complementen la tercera columna del 

protocol tenint en compte que es tracta de la idea 

de “rebot inclusor” o com a millora de la BCC 

Els sembla que aquest  és un pas molt 

necessari perquè evidentment,  molts dels canvis 

plantejats per a un alumne en qüestió no només va 

bé per a ell, sinó per a molts d’altres. Tanmateix 

veuen que es tracta d’un nivell superior de reflexió i 

que cal anar-hi entrant progressivament. Ho 

comparen amb l’evolució que ha sofert els fet 

d’entrar un mestre de suport dins l’aula. Abans 

semblava que només podia anar bé per l’alumne 

amb NEE i ara, es veu, que de l’ajuda d’aquest 

mestre de suport a l’aula ordinària se’n beneficien 

molts altres alumnes. 

Es proposen les cinc formes d’adaptar 

activitats, tot i que n’existeixin d’altres. És proposa 

que la personalització de les activitats es faci d’acord 

a aquestes cinc alternatives 

En general es tracta de cinc propostes que 

d’una manera explícita o implícita ja s’estan 

utilitzant. Només ha servit per ordenar-ho. Potser la 

que menys s’utilitza actualment és la que proposa els 

exercicis d’autoregulació de l’aprenentatge. Creuen 

que no són necessaries incloure-les en el protocol. 

Un dels aspectes que destaquen com a molt 

positiu és que l’ACI sigui un document pàgina a 

pàgina i independents, ja que veuen que això ajuda 



a anar-ho veient com un document inacabat o 

dinàmic, a més a més que permet participar-hi més 

tothom. Només cal algú que ho vagi recollint 

En els alumnes amb més dificultats a 

vegades pot ser molt difícil trobar alguna cosa que 

puguin fer a l’aula, tot i això, remarquen que és 

important plantejar-ho i aquest format hi ajuda. 

Destaquen que l’aplicació de la carta de 

participació hauria de ser el punt de partida per a la 

incorporació de noves metodologies a l’aula 

 



 

Sessió:  4 Nº assistents:  24 

Dia: Materials Entregats:  

Objectiu:  Explicar la carta d’avaluació i qüestionar-se sobre la importància d’adequar, 

també, l’avaluació a les necessitats de l’alumne 

Contingut Exposat Consideracions 

Carta sobre avaluació: Arribat el moment de 

l’avaluació, cal fer-ho d’una forma adequada i 

coherent amb el procés d’ensenyament i 

aprenentatge que s’ha realitzat. Aquesta carta, 

compleix amb una de les dues finalitats especificades 

anteriorment i, per tant, ens ha de servir de referent 

per a l’avaluació de l’alumne. 

Generalment la realitzarem a mesura que 

avança el curs i tindrem com a referència el cicle 

Encara massa sovint, quan fem ACI 

adeqüem el procés d’ensenyament i aprenentatge, 

però no ho fem igual amb el procés d’avaluació 

Creuen que l’avaluació és un dels punts més 

conflictius en tot el procés d’adequació del 

currículum, sobretot a secundària. Hi ha escoles que 

encara no tenen molt assumit que hi ha alumnes 

que poden progressar tot i d’acord al seu procés 

d’adequació 

a) Orientacions: es tracta de definir a grans trets 
quins seran els criteris generals d’avaluació de 
l’alumne 

Els diferents professionals proposen i acorden 

quins seran els criteris a partir dels quals realitzaran 

l’avaluació de l’alumne 

Es tracta d’un llistat obert que es pot anar 

revisant 

És un punt que implícitament cada mestre fa 

tot i que no es concreti en cap document. Creuen 

que el fet d’apuntar-ho els permet tenir-ho més 

present i en certa forma els compromet una mica 

més. A més d’una forma indirecta incideix a que 

tothom treballi sota uns mateixos criteris 

El fet de posar en comú aquests criteris pot 

ajudar a consensuar acords i sobretot a parlar-ne 

En general se’ls fa més difícil concretar-ho 

que no pas a les orientacions de la carta de 

participació 

b) Personalització dels objectius d’avaluació 

Es posen a debat tres propostes per tal de 

dur a terme l’avaluació. Una primera alternativa en 

base als objectius de cicle del PCC i l’altre en base a 

competències bàsiques i, l’altre en base a la proposta 

d’objectius de cicle que proposa orientativament 

S’escull treballar a partir de competències 

bàsiques tot i que no estiguin seqüenciades ja que les 

escoles utilitzen poc els objectius de cicle del PCC com 

a referent per l’avaluació, suposant que el tinguin 

fet.  

Tothom té present les competències bàsiques 



l’administració. i estan d’acord que és un referent que s’utilitza per 

l’avaluació tant de primària com de secundària. Es 

tracta d’objectius molt concrets i detallats, no per 

àrees, sinó per àmbits i dimensions. 

- En base als Objectius del PCC: actualment 
no els tenim d’una forma compartida per 
part de tots, suposaria haver d’entrar-los a 
l’ordinador, és més contextualitzat... tot i 
això, són molts, són poc utilitzats a l’escola.. 

- En base a les competències bàsiques: a 
primària les tenen molt conegudes i 
utilitzades. Es redacten en forma d’objectius, 
no estan seqüenciades per cicles, són moltes 
menys... 

En aquesta sessió es presenta la proposta de 

seqüenciació que s’ha fet de les competències 

bàsiques 

- En relació als objectius de cicle proposats per 
l’administració: estan, igualment, en desús 
pels centres, són molts objectius, també 
s’haurien d’entrar al currículum, estan 
descontextualitzats.. 

Els mestres de cicle inicial no se senten tant 

propers a les competències com els de cicle mitjà o 

superior. Tot i això, entenen perfectament que la 

base d’algunes competències que s’avaluen en 

aquests cicles també es desenvolupen a cicle inicial 

Donat que la seqüenciació de competències 

és flexible i oberta al llarg dels cicles, els mestres la 

valoren positivament. Tot i això, cada mestre, en 

relació al que treballen a la seva escola, troba més o 

menys adequada la proposta de seqüenciació. 

Es valora molt millor partir de competències 

ja que són molt més generals i els nens “d’especial” 

les superen més fàcilment. Aquest fet, és 

especialment significatiu a secundària. 

Desestimen la proposta de treballar a partir 

dels objectius de cicle del currículum ja que els veuen 

molt llunyans 

Veuen una dificultat per tenir el model 

complert, ja que el fet que l’administració no hagi 

especificat, encara, totes les competències per 

cadascun dels àmbits, fa que dificulti treballar d’una 

forma completa amb el procediment. 

Hi ha una discussió pel que fa referència al 

procés d’acreditació i avaluació de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials que tenen ACI, que 

no en tenen però n’haurien de tenir... 

Es proposen les operacions de personalització 

d’objectius didàctics (R. Ruiz) i se’n fa un exercici 

pràctic. Es comenta la diferència entre adaptació i 

adequació 

Accepten i estan d’acord amb la diferència 

entre adequació i adaptació 

En relació a les operacions de personalització 

creuen que els han estat molt útils per reflexionar 

sobre les conseqüències que comporten cadascuna 



de les decisions o operacions aplicades 

També els ha fet prendre consciència que no 

sempre cal suprimir i que dins de suprimir, es pot 

treure molt o poc 

Es presenten les tres columnes de la carta 

d’avaluació i es proposa que se’n faci la 

personalització de les competències bàsiques en 

relació a l’àmbit i cicle del qual fem l’adaptació 

No es proposa que sigui immediatament 

després de començar el cicle, sinó una mica entrat el 

curs, ja que així podem veure com va evolucionant 

el nen 

Costa entendre quina és la finalitat de la 

carta. Sembla com si només es dissenya per proposar 

l’avaluació però que després hi falta la part per 

veure si l’alumne els ha assolit o no 

Proposen afegir una quarta columna per 

portar a terme els seguiment de l’alumne d’una 

forma més acurada, de tal manera que permeti 

veure ràpidament quins objectius han estat assolits i 

quins no 

Proposen eliminar la columna de les 

operacions de personalització ja que els confon i no 

ho veuen estrictament necessari. Tot i això, 

manifesten que els ha anat molt bé, perquè han vist 

clars els passos que poden anar fent 

Remarquen que  aquesta carta és 

especialment indicat que la faci el mestre de l’àrea, 

perquè és qui realment ha seguit el procés 

d’ensenyament i aprenentatge 

Comenten si la carta d’avaluació pot 

incloure o treballar amb objectius o competències 

d’altres cicles o altres etapes, ja que, possiblement el 

nen encara no els tingui assolit. Veuen que això es 

pot fer en els apartats d’addicions 

 

 



 

Sessió:  5 Nº assistents:  21 

Dia: Materials Entregats: Protocols carta de 

suports ecològics 

Objectiu:  Descriure la carta de personalització sobre suports ecològics i les seves finalitats 

Contingut Exposat Consideracions 

Carta de personalització sobre suports 

ecològics. Es tracta d’una carta amb un format 

diferent a les que hem vist fins ara. Conté parts 

diferenciades i amb propòsits també diferents. 

En els protocols que presenta l’administració 

per tal de realitzar les ACI, també s’hi inclou un 

apartat sobre suports 

Cal recordar que la provisió de serveis i 

suports en el nostre context és diferent que als EUA, 

de tal manera que aquest apartat de l’ACI té menys 

rellevància – des d’un punt de vista quantitatiu i 

qualitatiu- en relació al IEP. 

Demanen aclariments sobre el terme 

“ecològics” . Entenen que s’ha de partir de suports de 

l’entorn, per tant, ecològics 

 

a) Consideracions i aportacions dels pares: es 

comenta el Dret dels pares i el mateix alumne a 

estar plenament informat de tot el procés i a 

participar-hi plenament 

Es comenten alguns dels moments en els 

quals és possible la participació dels pares al llarg de 

tot el procés. 

S’obre un ampli debat on es posa de 

manifest l’amplia diversitat de situacions que hi ha 

entorn a la participació dels pares en el moment de 

fer les ACI. En alguns casos només s’informa, en altres 

es fan participar, en altres moments ni tan sols 

s’informa... Hi ha qui ho té molt clar i en canvi altres 

escoles no tant. Al final tothom acaba veient 

altament important la participació dels pares. 

S’evidencia com una  aspecte a millorar de les 

actuals ACI 

Creuen que el procediment plantejat té en 

compte la participació dels pares, però aquesta és 

una decisió o voluntat ètica del professional més que 

no pas una qüestió que depengui d’un model o un 



altre 

b) Canvis en l’entorn ecològics: es proposa l’apartat 
i se n’expliquen les intencions 

Es tracta de proposar canvis que siguin 

assumibles 

En general ho valoren molt bé i per tant, hi 

donen l’aprovació i a més en remarquen en 

repetides ocasions la necessitat. Tot i això, no ho 

veuen com un aspecte prioritari: “no crema” i per 

tant, proposen que aquest apartat es vagi introduint 

a mesura que es vagi entrant més a fons amb el 

procediment i per tant, ja s’hagi anat modificant la 

cultura o concepció de l’escola entorn a l’atenció a la 

diversitat 

Es reflexiona entorn a la necessitat de 

preparar l’entorn perquè sinó, el mestre d’educació 

especial es troba que no té “prous mans” per poder-

ho abastar tot. 

c) Horari setmanal: es tracta que en funció dels 
suports que rep l’alumne i en funció de 
l’emplaçament on es rebin, es pugui omplir la 
graella.  

S’utilitza l’opció de poder-ho pintar, per tal 

que els emplaçaments segregats es puguin identificar 

visualment i es puguin anar reduint progressivament

Aquesta part, actualment ja s’està fent, però 

amb formats o presentacions diferents. Ho veuen 

molt interessant treballar a partir de colors. A nivell 

dels suports hi afegeixen la vetlladora 

Creuen que una única casella ha d’incloure el 

color i el professional 

Veuen adequat que cada any l’alumne 

participi menys d’entorns segregats, tot i això, no 

veuen possible fer-ho ben aviat o que, realment sigui 

possible 

d) Continguts logopèdics o fisioterapèutics 

específics per a l’alumne. 

Manifesten que a vegades va bé recollir-ho 

tot en un únic document 

Afegeixen que potser també aniria bé recollir 

objectius psicopedagògics o de conducta o els altres 

serveis que pugui atendre al nen. 

 



 

Sessió:  6 Nº assistents:  21 

Dia: Materials Entregats: Presentació en 

Power point 

Objectiu:  Sintetizar les principals idees del procediment i presentar-ne l’estructura general. 

Contingut Exposat Consideracions 

Exposició sobre el procediment d’aplicació 

del model, sintetitzant les idees més importants de 

tot el procés. 

El procediment que hem anat plantejant ha 

fet replantejar en aquestes darreres sessions  la 

necessitat que els processos de personalització 

s’estructurin des de la programació d’aula ja que 

sinó, no es podrà fer compatible una cosa amb 

l’altra. Ara veuen la necessitat de treballar a partir 

del multinivell (en la primera sessió no van mostrar 

gaire interès ja que els semblava poc operatiu, 

pràctic o necessari) 

Descripció del procediment habitual o més 

freqüentment utilitzat en el qual es manifesten els 

efectes de calaix, demora i delegació i a partir del 

qual, el resultat de tot plegat, és una programació al 

marge del grup classe 

Ratifiquen que el procés habitual de les ACI, 

és el que es sintetitza en la presentació. Van donant 

la seva conformitat i van exposant el seu acord amb 

el què s’està plantejant, sobretot amb els tres efectes.

Debaten sobre les funcions dels mestres 

d’educació especial com a professional que ha 

d’anar entrant o proposant el canvi a les escoles. 

Anar assumint responsabilitats “d’apagafocs” no és la 

solució. 

Resum de les cartes de personalització i dels 

apartats o eines que es van proposar al llarg del 

procés 

 

Descripció del procediment desitjable des del 

nostre punt de vista. Repàs de tot el plantejament. 

Ordre a partir del qual s’han d’elaborar les cartes 

- Carta de participació 

- Carta de prioritats 

Debaten l’ordre de les cartes i els sembla 

molt coherent 

Després de veure la representació de tot el 

procés, relativitzen la idea dels “10 minuts” 



- Carta d’avaluació 

- Carta de suports ecològics 

Veuen que desenvolupar les idees que 

aquest procediment amaga, suposa replantejar 

aquests aspectes a l’escola i per tant, que l’escola ha 

de canviar 

 

Reflexionem sobre si la proposta encaixa 

amb un IEP, PDI, ACI, PEI... i sobre si cal o no 

mantenir el nom d’ACI 

Creuen que no s’ha de dir ACI ja que té 

connotacions molt negatives a nivell dels mestres 

tant d’especial com dels altres ja que s’associa a 

feina, ineficàcia.... No es senten còmodes amb el PEI 

ja que tampoc els encaixa la idea d’individualització 

sinó que s’identifiquen més amb un propòsit de 

personalització 

Es tracta d’un model molt coherent i ordenat 

on està clar quin és el pas o els passos que cal anar 

fent. Elaborar una ACI no és tant complicat com 

semblava inicialment i aquest procediment ho 

agilitza. En aquest sentit, una vegada tens clar el 

procediment, no és qüestió d’habilitat sinó de 

voluntat 

Les mestres manifesten que a les escoles seria 

molt indicat que tots els mestres coneguessin el 

procediment i les finalitats 

Creuen que es tracta d’un  document més 

llarg però que es va fent progressivament i per tant 

que s’ha de veure com una cosa no tancada 

Els efectes no s’acaben d’eliminar del tot, ja 

que es tracta de conseqüències que no únicament 

depenen del procediment o els protocols que 

s’utilitzen, sinó que depenen de canviar pràctiques i 

concepcions dels mestres i en aquest sentit, ja és més 

difícil 

Presentació del programa. Es remarquen 

avantatges i inconvenients del format Word en el 

qual es presenta. 

Valoren molt positivament que es disposi 

d’una eina d’aquest tipus encara que no sigui del tot 

“complert” o eficaç 

Els professionals que treballen a secundària 



Es destaca que es pot imprimir per parts reclamen que es disposi del programa per poder-se 

aplicar en aquesta etapa 

Un dels avantatges que hi veuen és que 

permet treballar-se per parts i per tant, entrar 

progressivament. Al mateix temps, també permet 

fer-ho simultàniament en diferents àrees 

Remarquen que la imformatització ajuda 

que els mestres no ho vegin com una càrrega 

 
 



Annex III: Protocol entregat  durant el procés 

de formació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocol per l’elaboració d’una  

Adequació Curricular Individualitzada 

-Procediment per cartes de personalització- 

 (ACI) 

 
Nom de l’alumne/a: 

Centre: 

Curs 

 

 

Data:  



 

Dades del Centre 

Nom:  

Adreça: 

        Població: 

 

 

 

Codi Postal: 

Dades Personals de l’alumne/a 

Noms i Cognoms: 

Data de naixement: 

Domicili: 

Pares o representants legals: 

 

 

 

 

 

 

Informació relativa a l’etapa 

Etapa: 

Data inici etapa: 

Observacions Generals: 

 

 

 

Cicle: 

 
 
 
 
 

Pàg.: ........ 



 

 

Àrees a les quals fa referència l’ACI 
 

 

 

 

 Llengua castellana 

 Llengua catalana 

 Llengua estrangera   

 Matemàtiques 

 Religió 

 Coneixement del medi social i cultural 

 Coneixement del medi natural 

 Educació artística visual i plàstica 

 Educació Física 

 Educació artística música 

 
 
 

 

 
Observacions: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       Pàg.: 

........ 

 



Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

Objectius Generals de l’Etapa Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

-Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les 
seves possibilitats afectives i de relació i 
progressar en l’autonomia i la iniciativa personal. 

-Conèixer el propi cos i les possibilitats 
motrius i progressar en l’adopció d’hàbits de 
salut i higiene personal. 

-Mostrar-se participatiu i solidari de forma 
res- ponsable, i respectar els valors morals, 
socials i ètics propis d'altri, per exercitar-se en 
els principis bàsics de la convivència i 
d'estima per la pau. 

-Resoldre situacions o necessitats de la 
vida quotidiana mitjançant processos 
d'identificació, planificació, realització i 
verificació d'activitats al seu abast. 

-Conèixer i utilitzar correctament i 
apropiada-  ment la llengua catalana, i si 
escau l'aranesa, tant oralment com  per 
escrit, emprant-la normalment com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge. 

-Conèixer la llengua castellana a nivell 
oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la 
apropiada- ment com a font d'informació i 
vehicle d'expressió. 

-Comprendre i expressar en llengües 
estrangeres missatges senzills dintre d 'un 
context. 

-Comprendre el medi físic i natural, els 
princi- pals mecanismes que el regeixen, a 
partir de l’observació rigorosa de fets i 
fenòmens senzills, i la importància que la 
seva conservació i millora té per a la 
humanitat. 

-Conèixer els trets fonamentals de 
Catalunya en els seus aspectes naturals, 
socials, culturals i his- tòrics, en tant que 
medi definidor de la identitat nacional i 
personal i progressar en el sentiment de 



Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

Objectius Generals de l’Etapa Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

-Mostrar actituds de respecte, conservació i 
ús correcte dels recursos materials, tècnics i 
naturals. 

-Emprar els conceptes i les relacions 
matemàti- ques elementals i dominar les 
operacions bàsiques per tal de representar i 
interpretar l’espai, les situa- cions i les 
experiències, mitjançant llenguatge ma- 
temàtic. 

-Comunicar-se a través dels mitjans 
d'expressió verbal, corporal, visual, plàstica i 
musical, desenvolupant la sensibilitat estètica, 
la creativitat i la capa- citat per gaudir de les 
manifestacions artístiques. 

-Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, 
parti- cipar en la seva conservació i respectar 
la diversitat lingüística i cultural dels pobles i 
les persones. 

-Aplicar els coneixements adquirits per resoldre de forma 
creativa problemes diversos, amb els recursos apropiats i 
coneguts. 

-Aplicar , individualment i en equip, 
metodolo- gies de treball intel.lectual, 
incloent-hi la utilitza- ció dels recursos de la 
tecnologia de la informació, que estimulen 
l’aprenentatge i la creativitat i permeten 
reduir tasques rutinàries. 

 



 

Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA DE LLENGUA: OBJECTIUS 

GENERALS 

Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

    1.Tenir competència comunicativa plena en el 
llenguatge oral com a mitjà de realització 
personal i social, com a base de la fixació del 
pensament i com a punt de referència per a 
l’adquisició i enriquiment del llenguatge escrit. 

    2. Comprendre i expressar-se amb l’adequació 
al mitjà oral o escrit, al tipus de missatge i a les 
neces- sitats escolars i socials de l'edat. 

3. Adquirir l'habilitat lectora i, a partir de diver- 
ses fonts impreses, avançar progressivament en la 
fluïdesa i en la bona comprensió del text escrit com 
a font de plaer i de coneixements i com a 
ampliació del repertori lingüístic. 

4. Conèixer les convencions gràfiques de 
1'escriptura i aplicar-les gradualment en tot tipus 
de producció escrita. 

5. Assegurar el lèxic fonamental i ampliar-lo i 
enriquir-lo en la mesura que es diversifiquen els 
seus coneixements i els seus àmbits d'expressió 
personal. 

6. Observar el funcionament de la llengua tant 
per organitzar la seva expressió, segons la 
seqüència lògica de les idees, com per adonar-se 
de totes les possibilitats expressives i lúdiques del 
llenguatge. 

7. Expressar-se per escrit utilitzant tècniques di- 
verses (descripció, diàleg, carta...) amb formalitats 
també diverses (fabulació, simulació de situacions 
comunicatives, expressió de vivències...). 

8. Descobrir en el llenguatge i en les seves mani- 
festacions orals, escrites i audio-visuals, un vehicle 
d'accés i participació en el patrimoni cultural 
català, i a través d’aquest introduir-se a d'altres 
cultures. 



 

Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA DE LLENGUA: OBJECTIUS 

GENERALS 

Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

9. Conèixer la varietat estàndard de la 
llengua castellana de manera que pugui 
utilitzar-la com a font d'informació i 
vehicle d'expressió. 

10. Conèixer i fer servir adequadament el 
català, el castellà i, si escau, 1'aranes, bo i 
eliminant pro- gressivament les 
interferències entre els sistemes lingüístics 
esmentats. 

11. Mostrar sensibilitat, respecte i interès 
per les manifestacions lingüístiques i 
culturals que li faci- liten el domini d'altres 
llengües, tot ampliant les modalitats de 
relació i de millora de la seva capa-  citat 
intel.lectual. 

12. Reflexionar sobre la llengua i el seu ús 
i des- vetllar el sentit crític envers 
expressions que com- porten discriminació 
per raó de classe, raça, sexe, creences, etc. 

 

 



 

Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA DE LLENGÜES ESTRANGERES: 

OBJECTIUS GENERALS 

Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

 

 

I. Mostrar-se receptiu i interessat davant la 
di- versitat lingüística a través del contacte 
amb una nova llengua i cultura. 

2. Valorar el coneixement de llengües 
estrange- res com a instrument de 
comunicació entre les per- sones i els pobles. 

3. Comunicar-se oralment tenint cura de 
la pro- núncia i entonació i utilitzar els 
recursos no 1ingüís- tics com a suport de 
l'expressió oral. 

4. Tenir una competència comunicativa 
elemen- tal que li permeti de fer un ús 
efectiu de la llengua en situacions 
quotidianes. 

5. Mostrar habilitats per llegir, comprendre 
glo- balment i produir petits textos escrits. 

6. Utilitzar el lèxic fonamental per a 
l’elaboració de produccions orals i escrites. 

7. Manifestar curiositat i motivació per 
l'apre- nentatge de llengües estrangeres. 

 



Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

SOCIAL I CULTURAL: OBJECTIUS 

GENERALS 

Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

 

1. Saber utilitzar diverses fonts d'informació 
di- recta i indirecta, per adquirir la informació 
que li interessa, processant-la, interpretant-la i 
expres- sant-ne els resultats mitjançant 
diversos llenguat- ges, tot utilitzant 
instruments i recursos tecnològics apropiats. 

2. Formular-se preguntes i fer prediccions, 
arri- bant a conclusions o generalitzacions a 
partir de temes pròxims, coneguts i concrets. 

3. Orientar-se en l’espai a partir del cos, 
d'altres punts referencials de l'entorn i de codis 
usuals de representació. Reconèixer i expressar 
l’espai fent ús de diferents suports i tècniques. 

4. Emprar , per referir-se al temps personal i 
al cronològic, aquelles nocions comunament 
utilitza- des per a mesurar-lo i entendre 
correctament els instruments amb que es 
representa la cronologia. Demostrar haver-se 
iniciat en la comprensió del temps històric i 
d'algunes característiques de les grans etapes 
de la historia de la humanitat. 

5. Tenir un coneixement d'ell mate ix en 
interac- ció amb l'entorn. Emetre judicis crítics 
i construc- tius davant diferents situacions i 
problemes, tant de l'entorn més pròxim com 
d'altres més allunyats en l’espai o en el temps. 

6. Aplicar el vocabulari específic adquirit 
amb la finalitat de descriure i analitzar 
aspectes de l'entorn social i físic i de les seves 
relacions, referents tant a la realitat pròxima 
coneguda com a d'altres situa- cions 
allunyades. 



 

Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

SOCIAL I CULTURAL: OBJECTIUS 

GENERALS 

Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

 

7. Reconèixer i explicar esdeveniments, llocs, 
símbols, monuments, personatges, institucions 
del passat i del present, definidors de la 
geografia, de la historia de Catalunya i de la 
seva realitat social, territorial i nacional, que li 
permetin progressar en el sentiment de 
pertinença al país. 

   8. Reconèixer, valorar i complir les normes socials 
relacionades amb el respecte a si mateix i a les altres 
persones i aquelles que regulen les relacions i la 
convivència entre la diversitat i de grups que configuren 
la pròpia comunitat. 

   9. Respectar els valors morals, social i ètics dels 
propis i altris a partir de l’exercici dels drets i 
deures democràtics en les seves actuacions 
convivencials. 

   10. Valorar el medi ambient a partir dels 
coneixements adquirits, considerant-lo en les 
seves dimensions naturals, històrico artísitiques i 
estètiques. 

 



Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI:    

NATURAL; OBJECTIUS GENERALS 

Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

1. Identificar propietats d'objectes i d'organis- mes a 
partir de l'observaci6, la comparaci6 i la clas- 
sificació. 

2. Reconèixer fets, fenòmens i processos que 
s'esdevenen en ells mateixos o en el seu entorn, i 
avançar progressivament en la utilització de criteris 
científicament acceptables per la seva interpre- 
tació. 

3. Fer servir correctament els termes científics en 
tot tipus d'expressió --oral, escrita i gràfica-, que 
han d'utilitzar per a la descripció dels fets i per a 
l’elaboració d'informes de les activitats experi- 
mentals. 

4. Preguntar-se, cada vegada més, pels fets que 
observem quotidianament i per les respostes que la 
ciència hi ha donat fins ara. 

5. Buscar respostes creatives i originals als inter- 
rogants plantejats utilitzant els procediments (pro- 
cessos i tècniques científics) adequats al nivell i a la 
temàtica. 

6. Manipular correctament, i de forma cada ve- 
gada més acurada, els materials, aparells i instru- 
ments de laboratori i de camp previstos per a l'a- 
prenentatge experimental. 

7. Recolzar amb arguments les pròpies afirma- 
cions i saber contrastar-les amb les de les altres 
persones, en la perspectives d'avançar en el pensa- 
ment crític. 

8. Entendre la salut personal, social i del medi 
ambient com un bé de l'individu i de la comunitat 
que cal conservar , preservar i potenciar . 

9. Tenir una visió positiva de les aportacions de 
la ciència i la tecnologia a la societat. 

10. Conèixer les principals riqueses i mancances 
de l'entorn natural, especialment de Catalunya. 
Ad- quirir actituds de respecte, conservaci6 i 
aprofita- ment dels recursos humans, naturals i 
tècnics. 

Pàg.: ........ 
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Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

 

1. Demostrar sensibilitat, comprensió i creativitat 
amb un bon gust estètic i artístic en la pràctica 
musical. 

2. Interpretar individualment i col·lectiva 
cançons tradicionals catalanes i d'arreu del 
món, a l'uníson, a canon o a veus, fent del cant 
el centre de l’activitat musical. 

3. Assolir una emissió de veu correcta, tant 
parlant com cantant, i tot mostrant 
coneixements de la higiene i el funcionament 
de l'aparell fonador . 

4. Demostrar un desenvolupament de l'oïda 
que permeti la distinció i el reconeixement dels 
elements bàsics que constitueixen el discurs 
musical. 

5. Assolir justesa i precisió rítmica, a partir del 
moviment del propi cos, de la practica de jocs i 
exercicis rítmics, danses i cançons. 

6. Adonar-se dels elements fonamentals del 
llen-guatge musical: ritme, melodia, mètrica, 
expressió. 

7. Assolir l'hàbit i l'actitud d'escolta, com 
també els coneixements bàsics, instruments, 
conjunts ins- trumentals, obres, formes i autors, 
que li permetin gaudir de l'audició musical. 

8. Participar en la vida musical de l'escola i 
de l'entorn. 

9. Conèixer i utilitzar , si escau, recursos infor- 
màtics i electrònics d'edició, creació i 
interpretació musicals. 
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Carta sobre Prioritats Educatives 

ÀREA D’EDUCACIÓ 

ARTÍSITICA:VISUAL I PLÀSTICA 
Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

1. Dominar conceptes, mitjans i recursos expres- 
sius que posin de manifest les capacitats de 
percep- ció, organització de l’espai i representació 
de for- mes. 

2. Organitzar intuïtivament les formes a l’espai, 
establint diverses relacions espacials: topològiques, 
projectives i mètriques. 

3. Utilitzar una anàlisi sistemàtica de les formes i 
de la seva representació objectiva i subjectiva. 

4. Aplicar els recursos bàsics que ofereix el llen- 
guatge visual i plàstic: línia, superfície, color, textu- 
ra, volum i espai. 

5. Dominar el trac; i conèixer les seves possibili- 
tats expressives per tal que es pugui aplicar a qual- 
sevol realització visual i plàstica. 

6. Identificar les característiques bàsiques de di- 
ferents materials i assajar de manera afectiva i 
ana- lítica la seva utilització a partir de 
realitzacions plastiques, considerant les possibilitats 
i les limita- cions que ofereixen aquests materials. 

7. Utilitzar el llenguatge visual i plàstic com a 
mitjà per expressar les vivències de manera 
autònoma i creativa. 

8. Relacionar-se amb l'entorn i apreciar els 
valors estètics de la realitat més pròxima, tot 
descobrint-hi les manifestacions culturals en que la 
imatge té un paper preponderant. 

9. Apreciar el patrimoni artístic de diversos pal- 
sos, amb èmfasi en les manifestacions pròpies de la 
cultura catalana. 

10. Mostrar una actitud analítica respecte de la 
lectura de la imatge i la seva incidència en els mit- 
jans de comunicació. 

11. Manifestar hàbits d'observació, atenció i pul- 
critud, com també respecte envers les obres pro- 
pies i les de les altres persones. 
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ÀREA DE MATEMÀTIQUES Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

1. Valorar les matemàtiques com a eina útil 
per comprendre el món que l'envolta i per 
actuar sobre el seu entorn immediat. 

2. Abstreure per inducció conceptes i relacions 
matemàtiques, a partir de reconèixer 
semblances i diferencies entre un conjunt de 
situacions viscudes, captant allò que es manté i  
que canvia en una situació sobre la qual es fan 
modificacions. 

3. Utilitzar els llenguatges verbal, visual i 
simbò- tic per a descriure, representar i  

comunicar situa- cions i experiències reals o 
simulades, i també per interpretar-les. 

4. Usar habitualment el càlcul mental o 
mitjans tècnics (calculadora, ordinadors) 
selectivament, amb preferència sobre el càlcul 
escrit. 

5. Predir aproximadament el resultat, 
comprovar l'existència de la diversitat de 
camins de resolució, saber seleccionar-ne un i 
valorar el resultat res- pecte del càlcul, de la 
resolució de problemes i de la mesura directa. 
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ÀREA DE MATEMÀTIQUES Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

6. Comprendre les operacions aritmètiques 
(con- cepte i algorisme) i conèixer com i quan 
s'ha d'uti- litzar una operació específica. 

7. Percebre les figures i les relacions suggerides 
pels objectes i moviments i elaborar-ne models ( 
construccions, dibuixos, etc. ) on fer observacions 
i recerca de propietats geomètriques. 

8. Analitzar i interpretar models geomètrics 
com a representacions de regions concretes de 
l’espai real. 

9. Utilitzar les matemàtiques que conèixer 
pro- var de resoldre problemes i situacions 
diverses triant, d'entre els recursos que té, el que 
consideri més adient i explicant-ne l'elecció. 

10. Reconèixer i representar funcions 
elementals numèriques i estadístiques. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

1.- Conèixer i acceptar el propi cos, com també 
les seves possibilitats de moviment. 

2.-Prendre consciència de la pròpia situació 
motriu en l’espai i en el temps en relació amb 
les altres persones, amb els objectes i en medis 
diversos. 

3.- Assolir un domini corporal i postural 
harmònic amb millora de la condició física de 
forma genèrica. 

4.- Utilitzar les habilitats i les destreses bàsiques 
corresponents a l’acció motriu fent servir 
l’observació, l’anàlisi i la imaginació en la 
resolució de problemes motrius. 

5.- Identificar i utilitzar formes de comunicació 
expressives corporals, tot desenvolupant el sentit 
estètic i creatiu. 

6.- Conèixer i identificar i utilitzar les habilitats i 
les destreses específiques fonamentals de les 
activitats físiques proposades al llarg de l’etapa, 
les quals han d’incloure formes de desplaçament 
i de maneig d’objectes variades i diversificades. 

7.- Valorar i fruir de l’activitat física, amb vista 
al benestar físic i mental, tot practicant hàbits 
d’higiene personal. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA Prioritzacions per l’alumne/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri 

  

Pàg.: ........ 

 

8.- Conèixer, identificar i experimentar diverses 
activitats físiques a la natura i en medis 
diferents de l’habitual, demostrant respecte 
envers l’entorn. 

9.- Accedir al comportament social que faciliti el 
creixement individual mitjançant la participació 
solidària, la responsabilitat i el respecte a les 
altres persones i, especialment, la utilització de 
les relacions de cooperació indispensables en 
una activitat física col·lectiva 

10.- Conèixer la realitat esportiva del seu 
territori i els recursos que li ofereix per a la 
pràctica de l’activitat física com una manera 
més d’utilitzar el temps lliure. 

 

 



 

  Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Participació  de l’Alumne/a 

 
Orientacions i Propostes Generals: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pàg.: ........ 



Proposta Curricular per l’alumne/a                                                                Àrea:     

Tipus adequació 
     Activitats 

1 2 3 4 5 
Personalització activitats 

 

Canvis BCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Pàg.: ........ 
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Orientacions i Propostes Generals: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pàg.: ........ 

 

 



Competències bàsiques  
 Cicle Inicial 
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Operacions Competències Bàsiques 
Àmbit lingüístic 

 P Aj Cn Ap Ad Sb 

Adequacions per l’alumne/a 

 

 

 
 

      

 

Addicions: 

 
Parlar i escoltar 
1.- Expressar i comprendre hàbilment les 
idees, els sentiments i les necessitats 
• Comunicar a una altra persona de 

la manera més clara i educada 
possible una necessitat, un desig, 
un sentiment, una preferència, una 
demanda d'ajuda, un oferiment 

• Formular i respondre preguntes 
cara a cara de manera precisa en 
els àmbits quotidians de l'expressió 
oral (diàleg, conversa…) 

• Saludar, acomiadar-se, presentar-
se, excusar-se, adreçar-se a algú, 
demanar permís… amb fórmules i 
tractament adequats 

2.- Ajustar la parla a les característiques 
de la situació comunicativa 
3.- Emprar formes de discurs diverses en 
la comunicació 
4.- Implicar-se activament en la 
conversa i adoptar una actitud 
dialogant 
• Adonar-se de la importància que 

té el fet d'escoltar bé als altres; per 
saber coses que poden interessar, 
per entendre amics, familiars, 
mestres, adults… per evitar 
malentesos 

5.- Aprendre a parlar diferents llengües 
i a valorar-ne l'ús de l’aprenentatge 
• Comprendre i emprar el català 

com a llengües més habituals 
 

Pàg.: ........ 
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Adequacions per l’alumne/a 

 

 

 
 

      

 

Addicions: 

Llegir 
6.- Posar en pràctica les destreses 
necessàries per a una correcta lectura 
expressiva 
• Controlar el procés lector per assegurar 

una lectura més correcta del que diu el 
text (preparar-se, mantenir l’atenció, 
anar a una velocitat adequada, saber 
què ha de fer davant paraules difícils) 

7.- Posar en pràctica les destreses 
necessàries per a la comprensió del que es 
llegeix 
• Treure profit de les imatges i d'altres 

indicis que acompanyen un text, o fer 
servir la imaginació quan en 
manquen, per assegurar-se més la 
interpretació 

• Adonar-se de si està comprenent o no 
el que es llegeix 

8.- Llegir textos de tipologia diversa 
• Reconèixer la utilitat en la vida 

quotidiana de textos funcionals de 
tipologia diversa (com ara diaris, 
cartes, llistes, diccionaris, informatius, 
anuncis, programes, manuals, 
d'instruccions, guies, plànols…) 

9.- Implicar-se activament en la lectura 
 

Pàg.: ........ 
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Addicions: 

Escriure 
10.- Posar en pràctica les destreses 
necessàries per escriure les paraules 
correctament 
11.- Posar en pràctica les destreses 
necessàries per compondre un text ben 
escrit 
• Compondre textos d'ús pràctic per a 

situacions comunicatives precises 
(avisos, notícies, murals, treballs, 
monogràfics…) seleccionant allò més 
important que es vol comunicar. 

• Pensar què es vol escriure i per què 
abans de començar-ho a fer 

12.- Escriure textos de tipologia diversa 
13.- Implicar-se activament en l'escriptura 
• Donar valor a una presentació adient 

dels escrits personals (nets, ben 
distribuïts, intel·ligibles, respectant 
criteris acordats, havent-los revisat…) 

 
 

Pàg.: ........ 
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Operacions Competències bàsiques 
Àmbit matemàtic 

P Aj Cn Ap Ad Sb 

Adequacions per l’alumne/a 

 

DIMENSIÓ: NOMBRES I CÀLCUL 

1. Usar i Interpretar llenguatge matemàtic 

 en la descripció de situacions properes i valora 

críticament la informació obtinguda 

1.1. Comprendre el sistema posicional de l’estructura 
en base 10 del nostre sistema de numeració. Ser 
capaç de llegir, escriure, 

representar, comparar i ordenar nombres naturals 
com també fraccionaris i decimals senzills. 

1.2. Interpretar alguns dels usos dels nombres naturals, 
fraccionaris o decimals en contextos propers.  

COMPETÈNCIA 2: Aplicar les operacions  

aritmètiques per tractar aspectes quantitatius 

 de la realitat valorant la 

necessitat de resultats exactes o aproximats 

2.1. Conèixer els significats bàsics de la suma i de la 
resta. 

 

COMPETÈNCIA 3: Decidir el mètode adequat  

de càlcul (mental, algorismes, mitjans tecnològics...)  
davant d’una situació donada i aplicar-lo de manera 
eficient  

COMPETÈNCIA 4: Aplicar la proporcionalitat directa  
o inversa per tal de resoldre situacions properes que 
ho requereixin 

DIMENSIÓ: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

COMPETÈNCIA 5: Planificar i utilitzar estratègies 

 per afrontar situacions problemàtiques mostrant 
seguretat i confiança en les capacitats pròpies 

 

 

      

 

  

Pàg.: ........ 
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Operacions Competències bàsiques 
Àmbit matemàtic 

P Aj Cn Ap Ad Sb 

Adequacions per l’alumne/a 

 
COMPETÈNCIA 6: Presentar d’una manera clara, 

 ordenada i argumentada el procés seguit i les 
solucions obtingudes en resoldre un problema 

6.2. Efectuar i presentar clarament els càlculs. 

COMPETÈNCIA 7: Resoldre problemes que impliquin  
càlculs percentuals, de l’IVA, del tipus d’interès... 
relacionats amb l'administració de rendes pròpies 

7.1. Conèixer els conceptes bàsics de l’administració de 
l’economia propera: sistema monetari, pressupost 
(personal, sortides... ). 

COMPETÈNCIA 8: Integrar els coneixements 
matemàtics  amb els d’altres matèries per 
comprendre i resoldre situacions 

DIMENSIÓ: MESURA 

COMPETÈNCIA 9: Mesurar de manera directa les 
magnituds  fonamentals, usant els aparells adequats i 
les unitats adients en cada situació 

9.2. Comprendre els mètodes per mesurar amb 
unitats estàndard i familiaritzar-se amb les unitats 
tradicionals i les del sistema mètric. 

COMPETÈNCIA 10: Fer estimacions raonables de les  
magnituds més usuals i valorar críticament el resultat 
de les mesures realitzades 

10.1. Fer estimacions raonables de longitud, pes, 
capacitat i temps en situacions properes. 

10.3 Valorar l’ús de la mesura per tractar i resoldre 
situacions properes.  

      

 

  

Pàg.: ........ 
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COMPETÈNCIA 11: Usar els mètodes elementals de 
càlcul de distàncies, perímetres, superfícies, i volums... 
en situacions que ho requereixin 

11.1. Conèixer els conceptes de perímetres i àrees de 
figures planes. 

DIMENSIÓ: GEOMETRIA 

COMPETÈNCIA 12: Emprar el coneixement de les 
formes i relacions geomètriques per descriure i 
resoldre situacions quotidianes que ho requereixen 

12.1. Distingir línies, superfícies i volums. 

12.2. Conèixer les nocions i el vocabulari 

bàsic de la geometria: 

COMPETÈNCIA 13: Utilitzar sistemes convencionals  
de representació espacial (maquetes, plànols, 
mapes...) per obtenir o comunicar informació relativa 
a l’espai físic 

13.1. Orientar-se en l’espai proper i descriure itineraris 
senzills. 

DIMENSIÓ: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

COMPETÈNCIA 14: Interpretar i presentar informació 
a partir de l’ús de taules, gràfics i paràmetres 
estadístics i valorar la seva utilitat en la societat 

14.1. Llegir i interpretar dades de la vida quotidiana 
presentades en forma de taules de freqüències i 
diagrames senzills. 

DIMENSIÓ: ATZAR 

COMPETÈNCIA 15: Reconèixer situacions i fenòmens 
propers  en què intervé la probabilitat i ser capaç de 
fer prediccions raonables 
 

 

      

 

  

Pàg.: ........ 

 



 

Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Avaluació - Cicle Inicial- 

Operacions Competències Bàsiques 
Àmbit educació artística 

 P Aj Cn Ap Ad Sb 

Adequacions per l’alumne/a 

 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comprensió artística 
1.1 Conèixer aspectes bàsics de la cultura musical 
al llarg de la història 
• Conèixer un repertori de cançons 

tradicionals del propi país, d'arreu del món i 
d'autor. 

• Comprendre les diferents funcions de la 
música en la nostra societat. 

2.- Identificar aspectes musicals bàsics  
• Conèixer i identificar diferents instruments 

musicals i agrupacions musicals 
• Conèixer els elements bàsics de l'escriptura 

musical (pentagrama, notació, valors 
rítmics…) 

3.- Conèixer els llenguatges visuals i les seves 
característiques bàsiques al llarg de la història 
• Identificar els elements bàsics del llenguatge 

visual (forma, textura, color, mida) 
• Identificar els llenguatges visuals i entendre 

els seus missatges (pintura, escultura, 
arquitectura, cinema, disseny, fotografia) 

• Conèixer i identificar les diferents tècniques 
utilitzades en la realització d'obres, objectes 
plàstics (oli, aquarel.la, collage, baixrelleu, 
modelat, litografia, gravat…) 

4.- Identificar els diferents gèneres i estils teatrals 
així com els elements que intervenen en una 
producció dramàtica 
• Reconèixer els diferents gèneres dramàtics 

(teatre, òpera, ballet…) 
5.- Reconèixer diferents estils de dansa 
• Conèixer les danses pròpies del país 
 
ADDICIONS: 
 
 

Pàg.: ........ 
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Expressió artística 
6.- Interpretar música i expressar sentiments 
musicalment 
• Cantar individualment i col·lectiva, amb un 

treball adient de la veu i el cos. 
• Expressar musicalment, amb la veu o un 

instrument, emocions, sentiments i vivències 
7.- Expressar plàsticament idees i sentiments tot 
utilitzant tècniques diverses 
• Reproduir gràficament la realitat observada 
• Experimentar i treballar amb diferents 

tècniques (aquarel.la, oli, modelatge, 
collage) 

• Expressar gràficament o plàsticament, idees, 
fets, narracions, vivències i sentiments. 

8.- Expressar-se i comunicar-se a través de la 
dramatització 
• Utilitzar el teatre com a mitjà d'expressió i 

comunicació 
 
Actitud davant el fet artístic present a la 
societat 
10.- Manifestar una actitud d'interès i respecte 
davant de qualsevol manifestació artística que es 
produeix en la nostra societat 
• Mostrar la capacitat d'atenció i escolta 

davant les diferents manifestacions i 
musicals. 

• Respectar les obres d'art, els seus autors i les 
cultures que les generen. 

11.-Apreciar la utilitat de les noves tecnologies 
aplicades a la creativitat artística  
12.- Considerar i valorar el propi cos com a 
instrument de manifestació artística 
• Tenir la consciència i respecte del propi cos  

dels hàbits posturals i de moviment 
• Valorar la participació pròpia i aliena i al 

consciència del treball en grup en la 
realització d'activitats artístiques 

Pàg.: ........ 



 

Competències bàsiques  
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Parlar i escoltar 
1.- Expressar i comprendre hàbilment les idees, els 
sentiments i les necessitats 
• Comunicar a una altra persona de la manera 

més clara i educada possible una necessitat, 
un desig, un sentiment, una preferència, una 
demanda d'ajuda, un oferiment 

• Formular i respondre preguntes cara a cara 
de manera precisa en els àmbits quotidians de 
l'expressió oral (diàleg, conversa…) 

• Saludar, acomiadar-se, presentar-se, excusar-
se, adreçar-se a algú, demanar permís… amb 
fórmules i tractament adequats 

• Aportar informació el més ordenadament 
possible sobre esdeveniments, experiències i 
punts de vista 

2.- Ajustar la parla a les característiques de la 
situació comunicativa 
• Atendre les reaccions de la persona amb la 

qual es parla (gestos, mirada, seguiment del 
tema, atenció que es presta…) per saber quan 
s'ha de començar a parlar, quan s'ha de callar, 
com s'ha de parlar… 

4.- Implicar-se activament en la conversa i adoptar 
una actitud dialogant 
• Dialogar amb els altres fent servir estratègies 

que assegurin la comunicació; mantenir 
l’atenció, respectar el torn de paraula, aportar 
preguntes i respostes, demanar aclariments si 
cal, intentar inferir el què volen dir. 

5.- Aprendre a parlar diferents llengües i a valorar-
ne l'ús de l’aprenentatge 
• Respectar la manera d'expressar-se de les 

persones que parlen altres llengües que no són 
les habituals de l'entorn 

• Comprendre i emprar el català i el castellà 
com a llengües més habituals 

 
ADDICIONS 
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Llegir 
6.- Posar en pràctica les destreses necessàries per 
a una correcta lectura expressiva 
• Procurar una adequada entonació, 

velocitat, pronunciació i ritme quan es 
llegeixen els textos habituals en veu alta 

• Controlar el procés lector per assegurar una 
lectura més correcta del que diu el text 
(preparar-se, mantenir l’atenció, anar a una 
velocitat adequada, saber què ha de fer 
davant paraules difícils) 

7.- Posar en pràctica les destreses necessàries per 
a la comprensió del que es llegeix 
• Tenir clars uns objectius o intencions en llegir 

un text determinat (llibre de consulta, fullets 
de propaganda, còmics, rètols, diccionaris…) 
per ajustar-hi la lectura. 

• Fer servir les corresponents estratègies per 
buscar el tema i la idea principal de textos 
habituals, per fer-ne un resum general, per 
obtenir-ne una comprensió global. 

• Localitzar en textos de lectura habituals (un 
llibre de la biblioteca, el diccionari, mapes, 
anuncis, llibres de consulta…) informació 
suficient per respondre preguntes que es 
plantegen 

• Adonar-se de si està comprenent o no el què 
es llegeix. 

8.- Llegir textos de tipologia diversa 
• Reconèixer com a diferents els textos reals i 

els de ficció, els textos amb descripcions, 
narracions, exposicions, argumentacions, 
instruccions, els textos amb llistes.… 

• Reconèixer la utilitat en la vida quotidiana 
de textos funcionals de tipologia diversa 
(com ara diaris, cartes, llistes i fulls, 
diccionaris, manuals d'instrucciós, guies o 
plànols, enciclopèdies…) 

9.- Implicar-se activament en la lectura 
• Llegir textos amb la intenció de gaudir de la 

seva lectura o d'extreure'n la informació 
concreta 

• Controlar el procés de lectura amb l'ajuda 
de guies o d'indicacions i usar recursos 
adients quan algú s'adona que hi ha 
dificultats en la comprensió (fixar-se bé en el 
text, rellegir, consultar diccionaris…) 

ADDICIONS: 
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Escriure 
10.- Posar en pràctica les destreses necessàries 
per escriure les paraules correctament 
• Aplicar espontàniament les normes 

ortogràfiques bàsiques a l’hora d'escriure 
• Controlar el procés d'escriure per 

assegurar millor la correcta escriptura de 
paraules: mantenir l’atenció, dubtar 
davant l'ortografia de determinades 
paraules, saber què fer quan s'ha comès 
un error, consultar 

• Acostumar-se a utilitzar el diccionari per 
confirmar el significat o l'ortografia de 
les paraules 

11.- Posar en pràctica les destreses necessàries 
per compondre un text ben escrit 
• Compondre textos d'ús pràctic per a 

situacions comunicatives precises (avisos, 
cartes, murals, treballs monogràfics…) 

• Conèixer i aplicar estratègies bàsiques de 
correcció i millora d’un text (rellegir el 
text, revisar-lo, ortogràficament i 
gramaticalment, consultar informació i 
dubtes, evitar repeticions…) 

12.- Escriure textos de tipologia diversa 
13.- Implicar-se activament en l'escriptura 
• Donar valor a una presentació adient 

dels escrits personals (nets, ben distribuïts, 
intel.ligibles, respectant els criteris 
acordats…) 

• Controlar d'alguna manera el procés 
d'escriure i utilitzar recursos adients per 
millorar la composició (no anar de 
pressa, seguir pautes…) 

 
ADDICIONS: 
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DIMENSIÓ: NOMBRES I CÀLCUL 

Competència 1: Usar i Interpretar llenguatge 
matemàtic  en la descripció de situacions properes i 
valora 

críticament la informació obtinguda 

1.1. Comprendre el sistema posicional de l’estructura 
en base 10 del nostre sistema de numeració. Ser 
capaç de llegir, escriure, 

representar, comparar i ordenar nombres naturals 
com també fraccionaris i decimals senzills. 

1.2. Interpretar alguns dels usos dels nombres naturals, 
fraccionaris o decimals en contextos propers.  

1.3. Conèixer la simbologia de les operacions i de les 
relacions numèriques: =, ., >,<, +, -, X, :, ( ), 

COMPETÈNCIA 2: Aplicar les operacions  

aritmètiques per tractar aspectes quantitatius 

 de la realitat valorant la 

necessitat de resultats exactes o aproximats 

2.2. Conèixer el significat de la multiplicació com a 
suma de sumands repetits i com a operador 

multiplicatiu (triple…). 

2.3. Conèixer el significat de la divisió com a 
repartiment i com a agrupació (quantes vegades cap 
una cosa en un lloc). 

2.4. Saber aplicar en contextos familiars les 
operacions aritmètiques amb nombres decimals i 
naturals. 

COMPETÈNCIA 3: Decidir el mètode adequat  

de càlcul (mental, algorismes, mitjans tecnològics...)  
davant d’una situació donada i aplicar-lo de manera 
eficient 

3.1. Efectuar mentalment les operacions d’addició, 
subtracció, multiplicació i divisió: 

- Amb nombres fins a dues xifres 
- Amb nombres significatius (10, 25, 
500, 1.000) 
- Amb nombres de tres xifres de 
manera aproximada 

3.2. Utilitzar estratègies per fer estimacions sobre els 
resultats de càlcul valorant si són raonables o 
no. 
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COMPETÈNCIA 4: Aplicar la proporcionalitat directa  
o inversa per tal de resoldre situacions properes que 
ho requereixin 

4.1. Descobrir la relació multiplicativa entre parells de 
valors corresponents a dues magnituds en situacions 
quotidianes (ex.: unitats de compra i el seu valor). 

DIMENSIÓ: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

COMPETÈNCIA 5: Planificar i utilitzar estratègies 

 per afrontar situacions problemàtiques mostrant 
seguretat i confiança en les capacitats pròpies 

5.1. Interpretar l’enunciat d’un problema, aclarint el 
significat dels termes i expressant-lo en llenguatge 

col·loquial. 

5.2. Plantejar un problema a partir d’una situació de 
la vida quotidiana (problemàtica) i aplicar-hi els 
coneixements matemàtics per tal de resoldre’l. 

5.3. Resoldre problemes d’una, dues o més etapes de 
càlcul en contextos quotidians. 

5.5. Ser conscient del procés de resolució de problemes 
a través de la verbalització. 

5.6. Ser constant en la realització del treball i no 
desanimar-se davant les dificultats. 

5.7. Acceptar la necessitat de rectificar a 

partir de l’error. 
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COMPETÈNCIA 6: Presentar d’una manera clara, 
 ordenada i argumentada el procés seguit i les 
solucions obtingudes en resoldre un problema 
6.1. Presentar de manera ordenada i clara el procés 
en la resolució dels problemes i expressar clarament 
la 
solució obtinguda. 
6.2. Efectuar i presentar clarament els càlculs. 
 
COMPETÈNCIA 7: Resoldre problemes que impliquin  
càlculs percentuals, de l’IVA, del tipus d’interès... 
relacionats amb l’administració de rendes pròpies 
7.1. Conèixer els conceptes bàsics de l’administració de 
l’economia propera: sistema monetari, pressupost 
(personal, sortides... ). 
7.2. Resoldre situacions properes de compres i  
despeses. 
COMPETÈNCIA 8: Integrar els coneixements 
matemàtics  amb els d’altres matèries per 
comprendre i resoldre situacions 
 
DIMENSIÓ: MESURA 
COMPETÈNCIA 9: Mesurar de manera directa les 
magnituds  fonamentals, usant els aparells adequats i 
les unitats adients en cada situació 
9.2. Comprendre els mètodes per mesurar amb 
unitats estàndard i familiaritzar-se amb les unitats 
tradicionals i les del sistema mètric. 
9.3. Triar i utilitzar adequadament les unitats i els 
instruments apropiats per mesurar longituds, 
capacitats, masses i espais de temps. 
9.4. Saber expressar el resultat d’una mesura indicant 
el nombre i la unitat emprats. 
9.6. Valorar els avantatges de disposar d’un sistema 
convencional i internacional. 
COMPETÈNCIA 10: Fer estimacions raonables de les  
magnituds més usuals i valorar críticament el resultat 
de les mesures realitzades 
10.1. Fer estimacions raonables de longitud, pes, 
capacitat i temps en situacions properes. 
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COMPETÈNCIA 11: Usar els mètodes elementals de 
càlcul de distàncies, perímetres, superfícies, i volums... 
en situacions que ho requereixin 
 
11.1. Conèixer els conceptes de perímetres i àrees de 
figures planes. 
11.2. Obtenir i usar fórmules senzilles de càlcul d’àrees. 
11.3. Calcular superfícies en situacions senzilles. 
 
DIMENSIÓ: GEOMETRIA 
COMPETÈNCIA 12: Emprar el coneixement de les 
formes i relacions geomètriques per descriure i 
resoldre situacions quotidianes que ho requereixen 
12.2. Conèixer les nocions i el vocabulari 
bàsic de la geometria: 

- Formes: característiques i vocabulari 
- Relacions: perpendicularitat, 
paral·lelisme, simetria 
- Posicions: punts i sistemes de 
referència 

12.3. Construir formes de dues o tres dimensions per 
modelar aspectes espacials de la realitat. 
COMPETÈNCIA 13: Utilitzar sistemes convencionals  
de representació espacial (maquetes, plànols, 
mapes...) per obtenir o comunicar informació relativa 
a l’espai físic 
13.2. Interpretar maquetes i plànols d’espais propers. 
 
DIMENSIÓ: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
COMPETÈNCIA 14: Interpretar i presentar informació 
a partir de l’ús de taules, gràfics i paràmetres 
estadístics i valorar la seva utilitat en la societat 
14.1. Llegir i interpretar dades de la vida quotidiana 
presentades en forma de taules de freqüències i 
diagrames senzills. 
 
DIMENSIÓ: ATZAR 
COMPETÈNCIA 15: Reconèixer situacions i fenòmens 
propers  en què intervé la probabilitat i ser capaç de 
fer prediccions raonables 
. 
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Comprensió artística 
1.1 Conèixer aspectes bàsics de la cultura musical 
al llarg de la història 
• Conèixer un repertori de cançons 

tradicionals del propi país, d'arreu del món i 
d'autor. 

• Comprendre les diferents funcions de la 
música en la nostra societat. 

2.- Identificar aspectes musicals bàsics  
• Conèixer i identificar diferents instruments 

musicals i agrupacions musicals 
• Reconèixer, en una audició, els diferents 

elements musicals: melodia, ritme, timbre, 
estructura, textura i elements expressius 
dinàmics 

• Conèixer els elements bàsics de l'escriptura 
musical (pentagrama, notació, valors 
rítmics…) 

3.- Conèixer els llenguatges visuals i les seves 
característiques bàsiques al llarg de la història 
• Identificar les característiques visuals i 

estructurals de les imatges: punts de vista, 
perspectiva, enquadrament, forma-fons, 
línia i traç. 

• Conèixer i identificar les diferents tècniques 
utilitzades en la realització d'obres, objectes 
plàstics (oli, aquarel.la, collage, baixrelleu, 
modelat, litografia, gravat…) 

4.- Identificar els diferents gèneres i estils teatrals 
així com els elements que intervenen en una 
producció dramàtica 
• Reconèixer els diferents gèneres i estils 

teatrals (clàssic, contemporani, musical…) 
• Reconèixer els diferents elements que 

intervenen en una producció dramàtica 
(interpretació, escenografia, direcció, 
vestuari, il.luminació…) 

5.- Reconèixer diferents estils de dansa 
• Conèixer les danses pròpies del país 
 
ADDICIONS: 
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Expressió artística 
6.- Interpretar música i expressar sentiments 
musicalment 
• Improvisar un acompanyament rítmic amb 

un instrument qualsevol material sonor 
• Expressar musicalment, amb la veu o un 

instrument, emocions, sentiments i vivències 
• Interpretar música, individualment i 

col.lectivament, amb algun instrument 
musical (flauta, teclat…) 

7.- Expressar plàsticament idees i sentiments tot 
utilitzant tècniques diverses 
• Reproduir gràficament la realitat observada 
• Aplicar els elements fonamentals del 

llenguatge plàstic: línia, superfície, color, 
textura, volum, espai. 

• Experimentar i treballar amb diferents 
tècniques (aquarel.la, oli, modelatge, 
collage) 

• Escollir els materials, eines i instruments en 
relació amb una determinada tècnica 

8.- Expressar-se i comunicar-se a través de la 
dramatització 
• Utilitzar el teatre com a mitjà d'expressió i 

comunicació 
• Representar personatges a través de la 

dramatització 
9.- Coordinar moviments del cos a partir de la 
dansa 
• Manifestar una correcta coordinació i 

harmonia de moviments 
• Elaborar coreografies senzilles a partir d'una 

determinada idea, música o argument. 
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Actitud davant el fet artístic present a la 
societat 
10.- Manifestar una actitud d'interès i respecte 
davant de qualsevol manifestació artística que es 
produeix en la nostra societat 
• Mostrar la capacitat d'atenció i escolta 

davant les diferents manifestacions i 
musicals. 

• Respectar les obres d'art, els seus autors i les 
cultures que les generen. 

• Adquirir l'hàbitr de consum cultural i 
gaudir-ne 

11.-Apreciar la utilitat de les noves tecnologies 
aplicades a la creativitat artística  
• Apreciar la utilitat de les noves tecnologies 

aplicades a la creativitat artística (música, 
disseny, animació., fotografia…) 

12.- Considerar i valorar el propi cos com a 
instrument de manifestació artística 
• Tenir consciència de la pròpia veu com a 

instrument de comunicació i cuidar-la a 
través d'uns bons hàbits i higiene 

• Valorar la participació pròpia i aliena i al 
consciència del treball en grup en la 
realització d'activitats artístiques 
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Expressió artística 
6.- Interpretar música i expressar sentiments 
musicalment 
• Improvisar un acompanyament rítmic amb 

un instrument qualsevol material sonor 
• Expressar musicalment, amb la veu o un 

instrument, emocions, sentiments i vivències 
• Interpretar música, individualment i 

col.lectivament, amb algun instrument 
musical (flauta, teclat…) 

7.- Expressar plàsticament idees i sentiments tot 
utilitzant tècniques diverses 
• Reproduir gràficament la realitat observada 
• Aplicar els elements fonamentals del 

llenguatge plàstic: línia, superfície, color, 
textura, volum, espai. 

• Experimentar i treballar amb diferents 
tècniques (aquarel.la, oli, modelatge, 
collage) 

• Escollir els materials, eines i instruments en 
relació amb una determinada tècnica 

8.- Expressar-se i comunicar-se a través de la 
dramatització 
• Utilitzar el teatre com a mitjà d'expressió i 

comunicació 
• Representar personatges a través de la 

dramatització 
9.- Coordinar moviments del cos a partir de la 
dansa 
• Manifestar una correcta coordinació i 

harmonia de moviments 
• Elaborar coreografies senzilles a partir d'una 

determinada idea, música o argument. 
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Coneixement d'objectes quotidians 
1.- Conèixer i valorar els factors de risc derivats de 
l'ús de diferents màquines i aparells domèstics i els 
corresponents motius de protecció 
• Saber el tipus de risc que poden generar els 

diferents aparells en funció de les seves 
característiques. (conductivitat, 
temperatura…) 

• Respectar les normes d'us i de conservació 
dels objectes i dels materials emprats 

2.- Compilar informació i aplicar coneixements 
bàsics de tecnologia per resoldre problemes 
senzills  
• Saber detectar algunes avaries en el 

funcionament dels aparells 
• Aplicar processos cognitius "simples"( 

observar directament, comparar, 
classificar, combinar dues variables,…) amb 
l'objecte de respondre una pregunta. 

3.- Conèixer les raons de la possible perillositat 
d'alguns productes químics habituals a la llar. 
• Conèixer la utilitat dels productes químics 

habituals a la llar i els possibles riscos per a 
l'organisme derivats del seu us (cremades, 
intoxicacions…) 

• Identificar a les "etiquetes" els símbols 
principals "perills" d'ús d'alguns productes. 

 
Consum 
5.- Conèixer els elements bàsics que componen 
una màquina per captar l'energia, per 
transformar-la i per produir el treball útil. 
• Identificar els recursos energètics que es fan 

servir i valorar la importància de no 
malbaratar-los 

6.- Valorar la relació qualitat/pre/necessitat en el 
consum 
• Valorar la importància de no comprar coses 

innecessàries. 
 
Medi ambient 
7.- Establir les característiques i la composició 
bàsica d'alguns materials i valorar-ne la 
possibilitat de reciclatge 
• Distingir els diferents tipus de residus: vidre, 

paper, matèria orgànica, plàstics i metalls, 
etc. Saber en quin contenidor s’han de 
deixar i aplicar sistemes de reducció, 
reutilització i reciclatge a l'escola i la família. 
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8.- Conèixer les principals energies renovables. 
• Identificar diferents fonts d'energia i distingir 

les que són renovables de les que no ho són. 
9.- Comprendre com interactuen els éssers vius 
entre ells i amb el medi i valorar l'impacte de 
l’acció humana sobre la natura 
• Ser capaç de determinar algunes accions 

positives adreçades a la preservació de 
l'entorn més immediat. 

Salut 
10.- Conèixer els mètodes de prevenció de 
certes malalties i els efectes nocius d'algunes 
substàncies 
• Conèixer alguns dels factors que 

produeixen les malalties més habituals 
(càries, constipats, grip, ) per afavorir-ne la 
prevenció. 

 
 
11.- Distingir i valorar els aspectes fonamentals de 
la sexualitat humana 
• Conèixer les característiques bàsiques del 

sistema reproductor humà i les diferències 
entre sexes. 

• Comprendre en què consisteix la fecundació 
humana i, a grans trets, els processos que es 
donen durant l'embaràs i naixement d’un 
infant 

12.- Determinar els aspectes bàsics d'una 
alimentació adequada i valorar la seva 
importància per a la salut. 
• Classificar els aliments en funció del tipus de 

nutrients que els componen 
• Valorar la formació d'hàbits alimentaris 

saludables 
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Parlar i escoltar 
1.- Expressar i comprendre hàbilment les idees, els 
sentiments i les necessitats 
• Aportar informació el més ordenadament 

possible sobre esdeveniments, experiències i 
punts de vista 

• Usar estratègies diverses per intentar 
comprendre el que els altres diuen (atendre 
senyals rellevants com ara el to de veu, 
l'entonació, pauses…aturar-se davant les 
incomprensions, fer les preguntes que calgui, 
treure conclusions i anar verificant el que es 
va entenent) 

2.- Ajustar la parla a les característiques de la 
situació comunicativa 
• Acompanyar l'expressió oral amb altres 

elements comunicatius no verbals, com la 
gesticulació, la mirada, la postura, el ritme, 
la intensitat de la veu, l'entonació… 

• Mirar de parlar amb una pronunciació 
correcta, amb un to respectuós, amb el 
vocabulari adient i amb un registre adequat 
en situacions formals i informals 

• Mostrar interès per expressar les idees en 
públic de forma coherent, lligant-les les unes 
amb les altres, evitant massa repeticions, no 
essent contradictori, usant connectors 
adequats… 

3.- Emprar formes de discurs diverses en la 
comunicació 
• Expressar les opinions, els desigs les 

necessitats personals…amb arguments i 
convenciment. 

• Exposar els coneixements apresos de forma 
adequada al context en què són sol·licitats 
(d’acord amb un guió, espontàniament, 
davant dels companys, del mestre…) 

• Adonar-se de les possibilitats lúdiques i 
expressives del llenguatge en poemes, 
cançons, jocs de paraules, contes, publicitat, 
altres creacions literàries 
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4.- Implicar-se activament en la conversa i 
adoptar una actitud dialogant 
• Dialogar amb els altres fent servir estratègies 

que assegurin la comunicació; mantenir 
l’atenció, respectar el torn de paraula, 
aportar preguntes i respostes, demanar 
aclariments si cal, intentar inferir el què 
volen dir. 

• Reconèixer la utilitat de diverses tècniques 
(visuals, plàstiques, iconogràfiques, 
telemàtiques, audiovisuals, corporals…) amb 
vista a millorar la capacitat d'expressar-se i 
fer-se entendre. 

5.- Aprendre a parlar diferents llengües i a 
valorar-ne l'ús de l’aprenentatge 
• Respectar la manera d'expressar-se de les 

persones que parlen altres llengües que no 
són les habituals de l'entorn 

• Comprendre i emprar el català i el castellà 
com a llengües més habituals 

 
Llegir 
6.- Posar en pràctica les destreses necessàries 
per a una correcta lectura expressiva 
7.- Posar en pràctica les destreses necessàries 
per a la comprensió del que es llegeix 
• Tenir clars uns objectius o intencions en 

llegir un text determinat (llibre de 
consulta, fullets de propaganda, còmics, 
rètols, diccionaris…) per ajustar-hi la 
lectura. 

• Localitzar en textos de lectura habituals 
(un llibre de la biblioteca, el diccionari, 
mapes, anuncis, llibres de consulta…) 
informació suficient per respondre 
preguntes que es plantegen 

8.- Llegir textos de tipologia diversa 
• Reconèixer com a diferents els textos reals i 

els de ficció, els textos amb descripcions, 
narracions, exposicions, argumentacions, 
instruccions, els textos amb llistes.… 

• Reconèixer la utilitat en la vida 
quotidiana de textos funcionals de 
tipologia diversa (com ara diaris, cartes, 
llistes i fulls, diccionaris, manuals 
d'instrucciós, guies o plànols, 
enciclopèdies…) 

9.- Implicar-se activament en la lectura 
• Llegir textos amb la intenció de gaudir de 

la seva lectura o d'extreure'n la informació 
concreta 

Pàg.: ........ 
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Escriure 
10.- Posar en pràctica les destreses necessàries per 
escriure les paraules correctament 
• Aplicar espontàniament les normes 

ortogràfiques bàsiques a l’hora d'escriure 
• Controlar el procés d'escriure per assegurar 

millor la correcta escriptura de paraules: 
mantenir l’atenció, dubtar davant 
l'ortografia de determinades paraules, saber 
què fer quan s'ha comès un error, consultar 

• Acostumar-se a utilitzar el diccionari per 
confirmar el significat o l'ortografia de les 
paraules 

11.- Posar en pràctica les destreses necessàries per 
compondre un text ben escrit 
• Compondre textos d'ús pràctic per a 

situacions comunicatives precises (avisos, 
cartes, murals, treballs monogràfics…) 

• Conèixer i aplicar estratègies bàsiques de 
correcció i millora d’un text (rellegir el text, 
revisar-lo, ortogràficament i 
gramaticalment, consultar informació i 
dubtes, evitar repeticions…) 

12.- Escriure textos de tipologia diversa 
• Reconèixer situacions de la vida quotidiana 

per a les quals és més adequat escriure un 
tipus de text que un altre (per recordar 
informació, per objectivar la realitat, per 
comunicar-se amb els altres…) 

• Dotar els textos narratius, descriptius i 
expositius de les seves principals 
característiques gramaticals i estructurals 

13.- Implicar-se activament en l'escriptura 
• Controlar d'alguna manera el procés 

d'escriure i utilitzar recursos adients per 
millorar la comprensió (no anar amb pressa, 
seguir pautes, consultar altres composicions, 
revisar, demanar ajuda…) 

• Descobrir la importància d'altre formes 
d'expressió gràfica, a més de l'escrita per 
expressar idees i sentiments, per comunicar-
se més efectivament o d'altres maneres amb 
la gent (tècniques plàstiques, dibuixos, 
imatges, produccions, audiovisuals, amb 
ordinador…) 

 
ADDICIONS: 
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Escriure 
10.- Posar en pràctica les destreses necessàries per 
escriure les paraules correctament 
• Aplicar espontàniament les normes 

ortogràfiques bàsiques a l’hora d'escriure 
• Controlar el procés d'escriure per assegurar 

millor la correcta escriptura de paraules: 
mantenir l’atenció, dubtar davant 
l'ortografia de determinades paraules, saber 
què fer quan s'ha comès un error, consultar 

• Acostumar-se a utilitzar el diccionari per 
confirmar el significat o l'ortografia de les 
paraules 

11.- Posar en pràctica les destreses necessàries per 
compondre un text ben escrit 
• Compondre textos d'ús pràctic per a 

situacions comunicatives precises (avisos, 
cartes, murals, treballs monogràfics…) 

• Conèixer i aplicar estratègies bàsiques de 
correcció i millora d’un text (rellegir el text, 
revisar-lo, ortogràficament i 
gramaticalment, consultar informació i 
dubtes, evitar repeticions…) 

12.- Escriure textos de tipologia diversa 
• Reconèixer situacions de la vida quotidiana 

per a les quals és més adequat escriure un 
tipus de text que un altre (per recordar 
informació, per objectivar la realitat, per 
comunicar-se amb els altres…) 

• Dotar els textos narratius, descriptius i 
expositius de les seves principals 
característiques gramaticals i estructurals 

13.- Implicar-se activament en l'escriptura 
• Controlar d'alguna manera el procés 

d'escriure i utilitzar recursos adients per 
millorar la comprensió (no anar amb pressa, 
seguir pautes, consultar altres composicions, 
revisar, demanar ajuda…) 

• Descobrir la importància d'altre formes 
d'expressió gràfica, a més de l'escrita per 
expressar idees i sentiments, per comunicar-
se més efectivament o d'altres maneres amb 
la gent (tècniques plàstiques, dibuixos, 
imatges, produccions, audiovisuals, amb 
ordinador…) 

 
ADDICIONS: 
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DIMENSIÓ: NOMBRES I CÀLCUL 

Competència 1: Usar i Interpretar llenguatge 
matemàtic  en la descripció de situacions properes i 
valora críticament la informació obtinguda 

COMPETÈNCIA 2: Aplicar les operacions  

aritmètiques per tractar aspectes quantitatius 

 de la realitat valorant la 

necessitat de resultats exactes o aproximats 

2.4. Saber aplicar en contextos familiars les 
operacions aritmètiques amb nombres decimals i 
naturals. 

COMPETÈNCIA 3: Decidir el mètode adequat  

de càlcul (mental, algorismes, mitjans tecnològics...)  
davant d’una situació donada i aplicar-lo de manera 
eficient 

3.1. Efectuar mentalment les operacions d’addició, 
subtracció, multiplicació i divisió: 

- Amb nombres fins a dues xifres 

- Amb nombres significatius (10, 25, 

500, 1.000) 

- Amb nombres de tres xifres de 

manera aproximada 

3.2. Utilitzar estratègies per fer estimacions sobre els 
resultats de càlcul valorant si són raonables o 

no. 

3.3. Efectuar amb fluïdesa els algorismes de les 
operacions aritmètiques amb nombres usuals ( 

fins a 4 xifres). 

3.4. Escollir quin és el mètode més convenient per fer 
un càlcul determinat: mentalment, algorismes, amb 
calculadora o amb ordinador. 

3.5. Usar amb facilitat la calculadora per 

fer càlculs llargs i comprovacions. 
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COMPETÈNCIA 4: Aplicar la proporcionalitat directa  
o inversa per tal de resoldre situacions properes que 
ho requereixin 

4.1. Descobrir la relació multiplicativa entre parells de 
valors corresponents a dues magnituds en situacions 
quotidianes (ex.: unitats de compra i el seu valor). 

4.2. Aplicar la funció de proporcionalitat directa com 
a operador (ex.: fer el triple d'una col·lecció de 
valors). 

4.3. Efectuar càlculs de percentatges senzills. 

DIMENSIÓ: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

COMPETÈNCIA 5: Planificar i utilitzar estratègies 

 per afrontar situacions problemàtiques mostrant 
seguretat i confiança en les capacitats pròpies 

5.1. Interpretar l’enunciat d’un problema, aclarint el 
significat dels termes i expressant-lo en llenguatge 

col·loquial. 

5.2. Plantejar un problema a partir d’una situació de 
la vida quotidiana (problemàtica) i aplicar-hi els 
coneixements matemàtics per tal de resoldre’l. 

5.3. Resoldre problemes d’una, dues o més etapes de 
càlcul en contextos quotidians. 

5.4. Utilitzar totes les eines matemàtiques que coneix 
(establir relacions, significats de les operacions, usos 
dels nombres...) per resoldre problemes en contextos 
senzills, emprant estratègies pròpies.  

5.6. Ser constant en la realització del treball i no 
desanimar-se davant les dificultats. 

5.7. Acceptar la necessitat de rectificar a 

partir de l’error. 

COMPETÈNCIA 6: Presentar d’una manera clara, 

 ordenada i argumentada el procés seguit i les 
solucions obtingudes en resoldre un problema 

6.1. Presentar de manera ordenada i clara el procés 
en la resolució dels problemes i expressar clarament 
la 

solució obtinguda. 
6.2. Efectuar i presentar clarament els càlculs. 
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COMPETÈNCIA 7: Resoldre problemes que impliquin  
càlculs percentuals, de l’IVA, del tipus d’interès... 
relacionats amb l’administració de rendes pròpies 

7.1. Conèixer els conceptes bàsics de l’administració de 
l’economia propera: sistema monetari, pressupost 
(personal, sortides... ). 

7.3. Saber optimar el pressupost personal destinat a 
les seves despeses quotidianes. 

7.4. Saber comprar d’acord amb les necessitats i 
iniciar-se en la valoració de la relació qualitat/preu. 

COMPETÈNCIA 8: Integrar els coneixements 
matemàtics  amb els d’altres matèries per 
comprendre i resoldre situacions 

8.1. Utilitzar els conceptes i procediments de la 
matemàtica en altres matèries. 

DIMENSIÓ: MESURA 

COMPETÈNCIA 9: Mesurar de manera directa les 
magnituds  fonamentals, usant els aparells adequats i 
les unitats adients en cada situació 

9.1. Reconèixer magnituds mesurables: longitud, 
massa, amplitud d’angles, temps, superfície, 
capacitat. 

9.5. Aplicar les equivalències entre les diverses unitats 
d’una magnitud per expressar una mesura en 
diverses 

unitats. 

9.6. Valorar els avantatges de disposar d’un sistema 
convencional i internacional. 

COMPETÈNCIA 10: Fer estimacions raonables de les  
magnituds més usuals i valorar críticament el resultat 
de les mesures realitzades 

10.1. Fer estimacions raonables de longitud, pes, 
capacitat i temps en situacions properes. 

10.2. Comprendre que la mesura és una aproximació 
i que la unitat utilitzada afecta la precisió. 

10.3 Valorar l’ús de la mesura per tractar i resoldre 
situacions properes.  
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COMPETÈNCIA 11: Usar els mètodes elementals de 
càlcul de distàncies, perímetres, superfícies, i volums... 
en situacions que ho requereixin 
11.4. Aplicar les nocions i mètodes de mesura, de 
longitud i àrea a la resolució de problemes reals. 
DIMENSIÓ: GEOMETRIA 
COMPETÈNCIA 12: Emprar el coneixement de les 
formes i relacions geomètriques per descriure i 
resoldre situacions quotidianes que ho requereixen 
12.2. Conèixer les nocions i el vocabulari 
bàsic de la geometria: 

- Formes: característiques i vocabulari 
- Relacions: perpendicularitat, 
paral·lelisme, simetria 
- Posicions: punts i sistemes de 
referència 

12.3. Construir formes de dues o tres dimensions per 
modelar aspectes espacials de la realitat. 
12.4. Apreciar i reconèixer en la vida quotidiana, en la 
natura i en l’art els aspectes que poden ser expressats 
per mitjà de la geometria. 
12.5. Emprar el regle, l’escaire i el transportador 
d’angles en la representació de segments, angles 
i figures planes de mesures apropiades. 
COMPETÈNCIA 13: Utilitzar sistemes convencionals  
de representació espacial (maquetes, plànols, 
mapes...) per obtenir o comunicar informació relativa 
a l’espai físic 
13.2. Interpretar maquetes i plànols d’espais propers. 
DIMENSIÓ: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
COMPETÈNCIA 14: Interpretar i presentar informació 
a partir de l’ús de taules, gràfics i paràmetres 
estadístics i valorar la seva utilitat en la societat 
14.2. Recollir, analitzar, organitzar i representar dades 
de la vida quotidiana mitjançant gràfics senzills. 
DIMENSIÓ: ATZAR 
COMPETÈNCIA 15: Reconèixer situacions i fenòmens 
propers  en què intervé la probabilitat i ser capaç de 
fer prediccions raonables 
15.1. Distingir esdeveniments segons si se’n pot 
preveure o no el resultat. 
15.2. Fer prediccions senzilles en situacions aleatòries. 
15.3. Diferenciar entre esdeveniment probable, 
esdeveniment segur, esdeveniment possible i 
esdeveniment impossible. 
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Comprensió artística 
1.1 Conèixer aspectes bàsics de la cultura musical 
al llarg de la història 
• Conèixer els referents històrics de la cultura 

musical del propi país així com els trets més 
significatius de la història de la música, la 
seva evolució i autors. 

• Conèixer un repertori significatiu d'audicions 
musicals de diferents estils, èpoques i autors. 

2.- Identificar aspectes musicals bàsics  
• Conèixer la diversitat del fenomen 

musical:estils, gèneres, formes musicals… 
• Conèixer els elements bàsics de l'escriptura 

musical (pentagrama, notació, valors 
rítmics…) 

3.- Conèixer els llenguatges visuals i les seves 
característiques bàsiques al llarg de la història 
• Identificar les característiques visuals i 

estructurals de les imatges: punts de vista, 
perspectiva, enquadrament, forma-fons, 
línia i traç. 

• Reconèixer les obres i estils més 
representatius de la història de l'art 
(romànic, gòtic, clàssic…) 

4.- Identificar els diferents gèneres i estils teatrals 
així com els elements que intervenen en una 
producció dramàtica 
• Reconèixer els diferents gèneres i estils 

teatrals (clàssic, contemporani, musical…) 
• Reconèixer els diferents elements que 

intervenen en una producció dramàtica 
(interpretació, escenografia, direcció, 
vestuari, il.luminació…) 

5.- Reconèixer diferents estils de dansa 
• Reconèixer els diferents gèneres i estils de 

dansa (clàssica, tradicional, 
contemporània…) 

 
ADDICIONS: 
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Expressió artística 
6.- Interpretar música i expressar sentiments 
musicalment 
• Interpretar música, individualment i 

col.lectivament, amb algun instrument 
musical (flauta, teclat…) 

7.- Expressar plàsticament idees i sentiments tot 
utilitzant tècniques diverses 
• Expressar, gràficament o plàsticament idees, 

fets, narracions, vivències i sentitments. 
• Expressar una idea de manera creativa 

(trencant esteriotips) 
8.- Expressar-se i comunicar-se a través de la 
dramatització 
9.- Coordinar moviments del cos a partir de la 
dansa 
• Manifestar una correcta coordinació i 

harmonia de moviments 
Actitud davant el fet artístic present a la 
societat 
10.- Manifestar una actitud d'interès i respecte 
davant de qualsevol manifestació artística que es 
produeix en la nostra societat 
• Mostrar la capacitat d'atenció i escolta 

davant les diferents manifestacions i 
musicals. 

• Mostrar predisposició per a l’observació i 
valorar la importància dels elements visuals i 
plàstics de l'entorn inmediat. 

• Respectar les obres d'art, els seus autors i les 
cultures que les generen. 

• Apreciar les qualitats estètiques dels 
missatges en els mitjans de comunicació i 
l'entorn immediat 

• Tenir criteri propi davant les diferents 
manifestacions artístiques. 

11.-Apreciar la utilitat de les noves tecnologies 
aplicades a la creativitat artística  
• Apreciar la utilitat de les noves tecnologies 

aplicades a la creativitat artística (música, 
disseny, animació., fotografia…) 

12.- Considerar i valorar el propi cos com a 
instrument de manifestació artística 
• Valorar la participació pròpia i aliena i al 

consciència del treball en grup en la 
realització d'activitats artístiques 
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Coneixement d'objectes quotidians 
1.- Conèixer i valorar els factors de risc derivats de 
l'ús de diferents màquines i aparells domèstics i els 
corresponents motius de protecció 
• Saber el tipus de risc que poden generar els 

diferents aparells en funció de les seves 
característiques. (conductivitat, 
temperatura…) 

• Saber què s'ha de fer en el cas dels accidents 
domèstics més habituals (fuita de gas, 
incendi…) 

2.- Compilar informació i aplicar coneixements 
bàsics de tecnologia per resoldre problemes 
senzills  
• Saber trobar informacions donades a una 

determinada font de dades 
3.- Conèixer les raons de la possible perillositat 
d'alguns productes químics habituals a la llar. 
• Conèixer la utilitat dels productes químics 

habituals a la llar i els possibles riscos per a 
l'organisme derivats del seu us (cremades, 
intoxicacions…) 

• Identificar a les "etiquetes" els símbols 
principals "perills" d'ús d'alguns productes. 

4.- Explicar amb criteris científics alguns dels 
canvis detectables que tenen lloc a la natura 
• Explicar alguns dels canvis fàcilment 

observables que produeixen els éssers vius 
a la natura i a la dinàmica de la terra 

 
Consum 
5.- Conèixer els elements bàsics que componen 
una màquina per captar l'energia, per 
transformar-la i per produir el treball útil. 
• Dissenyar i elaborar un projecte tècnic senzill 
6.- Valorar la relació qualitat/pre/necessitat en el 
consum 
• Valorar la importància de no comprar coses 

innecessàries. 
 
Medi ambient 
7.- Establir les característiques i la composició 
bàsica d'alguns materials i valorar-ne la 
possibilitat de reciclatge 
• Conèixer els materials de què estan fets els 

objectes que ens envolten, les seves 
característiques (duresa, plasticitat, 
fragilitat…) 

Pàg.: ........ 



 

Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Avaluació - Cicle Superior - 

Operacions Competències Bàsiques 
Àmbit Tecnicocientífic 
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Adequacions per l’alumne/a 

 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Conèixer les principals energies renovables. 
• Conèixer les fonts primàries de l'electricitat i 

la combustió: salts d'aigua, molins eòlics, sol, 
combustibles, nuclear 

• Identificar les principals estratègies d'estalvi 
energètic 

9.- Comprendre com interactuen els éssers vius 
entre ells i amb el medi i valorar l'impacte de 
l’acció humana sobre la natura 
• Valorar la importància de la bona 

qualitat de l'aigua, l'aire, i el sol per la 
nostra salut i el manteniment de la vida 

Salut 
10.- Conèixer els mètodes de prevenció de 
certes malalties i els efectes nocius d'algunes 
substàncies 
• Conèixer el contingut d'una farmaciola i 

les seves aplicacions 
• Comprendre els riscos del consum del 

tabac i d'alcohol, així com també d'altres 
substàncies (drogues) 

 
 
11.- Distingir i valorar els aspectes fonamentals de 
la sexualitat humana 
• Conèixer les característiques bàsiques del 

sistema reproductor humà i les diferències 
entre sexes. 

• Comprendre en què consisteix la fecundació 
humana i, a grans trets, els processos que es 
donen durant l'embaràs i naixement d’un 
infant 

• Apreciar en la sexualitat humana la funció 
reproductora i l'afectiva 

12.- Determinar els aspectes bàsics d'una 
alimentació adequada i valorar la seva 
importància per a la salut. 
• Identificar els diferents sistemes de 

conservació dels aliments 
 
 

Pàg.: ........ 



 
 

  Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Suports Ecològics 

 

      Consideracions, aportacions dels pares/tutors en relació a la proposta 

 
Assumpcions i canvis en l’entorn ecològic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pàg.: ........ 
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Carta sobre Suports Ecològics 

Serveis Educatius Continguts Logopèdics 
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 Hores Emplaçament Continguts Fisioterapèutics 

1.- Mestre/a de suport  Aula General  

2.- Psicopedagogia  Aula EE  

3.- Fisioterapeuta  Aula Logop.  

4.- Logopèdia  Aula Fisio.  

5.- Educador    

6.- Vetllador    

 

 

 

 

 



Annex IV: Mostra del qüestionari per recollir 

informació de la Fase III 

Qüestionari sobre:  "El model per cartes de personalització" 
Dades: 

Infantil  Primària  Secundària   EAP 
Centre Públic   Centre Privat - concertat 
Mestre/a aula   Mestre/a EE    Psicopedagog/a 

-  Altres tasques que estàs desenvolupant: 
 

- Anys que fa que  estàs treballant en aquest àmbit: 
- Observacions: 

 
Després del seminari de formació sobre el "Model per cartes de 
personalització" respon, de la forma més sincera possible, les següents 
preguntes: 
Tenint en compte que: 

1. No estic gens d’acord 
5. Estic completament d’acord 
 

Crec que la utilització d’aquest protocol pot: 
 

Evitar en certa mesura l’efecte calaix 1 2 3 4 5 

Agilitzar els processos de personalització del currículum 1 2 3 4 5 

Implicar canvis en la manera de veure les necessitats educatives especials de 
l’alumne com una forma de millora 1 2 3 4 5 

Millorar en general els processos de personalització del currículum 1 2 3 4 5 

Implicar d'una forma més activa a tots els altres professionals 1 2 3 4 5 

Facilitar la participació dels pares 1 2 3 4 5 

Suposar treballar amb un model més coherent amb l’estructura curricular actual 
i d'una forma més ordenada 1 2 3 4 5 

Evitar en certa mesura l’efecte delegació 1 2 3 4 5 

Agilitzar el procés tenint en compte que es presenta en un suport informàtic 1 2 3 4 5 



Augmentar la satisfacció del professional a l’hora de realitzar aquests 
processos 

1 2 3 4 5 

Donar una atenció més globalitzada a l’alumne atenent que proposa elaborar-
ho  simultàniament a diferents àrees? 1 2 3 4 5 

Millorar la participació i integració de l’alumne en el si del grup classe? 1 2 3 4 5 

Evitar en certa mesura l’efecte demora 1 2 3 4 5 

Redueix progressivament l’elaboració exclusiva de l'ACI per part del mestre 
d’educació especial, a mesura que els mestres d’aula es van fent més 
competents en la seva utilització.  

1 2 3 4 5 

 

Com et semblen d’importants alguns dels canvis que s’han proposat 
sobre el protocol?  
 

A l’hora de fer la carta d’avaluació, fer-ho en relació a les competències 
bàsiques 

1 2 3 4 5 

Incloure a la carta d’avaluació una columna per tal d’especificar si han estat uns 
objectius assolits o no 

1 2 3 4 5 

Incloure un full de seguiment de les diferents reunions realitzades, que 
incloguin els acords presos o els compromisos acceptats 

1 2 3 4 5 

Disposar d’un programa informàtic "més efectiu" i més pràctic que no el format 
de taules que es presenta 

1 2 3 4 5 

No "anomenar-ne" ACI ja que té moltes barreres associades, sinó plantejar-ho 
com a un procés nou i progressiu 

1 2 3 4 5 

Altres canvis que tu suggeriries: 

 

 

 

 

 
1. Quines creus que són les avantatges de treballar amb aquest model? 
 
 
 
 
 



2. Quines dificultats et sembla que es poden donar treballant a partir 
d’aquest model? 

 
 
 
 
 
 
3. Et sembla que plantejat progressivament a les escoles, pot ser una 

manera d’incidir en la millora de l’atenció als alumnes amb necessitats 
educatives especials, per què? 

 
 
 
 
 
 
4. Et sembla que l’aplicaràs quan hagis de fer l'ACI d’un alumne? 
 
 
 
 
 

 
 

 

        Moltes gràcies! 



Annex V: Annexes al protocol inicial després 

del procés de validació 

Estructura de la carta de personalització sobre avaluació 
 

Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Carta sobre Avaluació - Cicle Inicial- 

Assoliment 

Competències Bàsiques Operació Adequacions per l’alumne/a 

   

Addicions: 



  Cartes de Personalització de l’Ensenyament 

Fulls de seguiment 

Dia reunió: 

Assistents: 

Acords: 

 

 

 

Dia reunió: 

Assistents: 

Acords: 

 

 

Dia reunió: 

Assistents: 

Acords: 

 
 
 
 
 
 

 



Annex VI: Proposta d’adaptació d’activitats 

d’ensenyament i aprenentatge 

 
1.- Canviar, revisar les formes de presentació de les activitats 
 

Tipus de 
recurs 

Formes de 
presentació verbal 

Formes de presentació 
visual 

Organitzar Sumaris 
 

Web 
Taules 
Esquemes 
Mapes conceptuals 
Bases orientadores de 
l’acció 

Promoure la 
comprensió 

Diferències 
Sinònims 
Exemples 
Comparacions 
Similituds 
Metàfores 

Símbols 
Objectes concrets 
Models 
Diagrames 

Descriure Fets que passen 
Fets passats 
Històries fictícies 
Escenaris hipotètics 
Supòsits pràctics 
Històries personals 

Pel·lícules 
Vídeos 

Demostrar Role-play 
Representacions 

Gesticulació de moviments 
Demostracions pràctiques 

 
2.- Donar un conjunt d’estratègies a l’Infant per tal de proporcionar un 
aprenentatge més efectiu 
 
- Operacions cognitives: Operacions que ajuden a l’alumne a atacar el problema 

més efectivament. 

Matisar/ representar Ensenyar a l’alumne a repetir 
llegint en veu alta, repetint 
oralment la informació,… 

Organitzar i elaboració 
d’esquemes de coneixement 

Estratègies d’organització de la 
informació 
Classificacions, lligam amb 
diferents conceptes…. 

Realització de gràfics 
organitzatius 

Ensenyar a organitzar la 
informació per facilitar vincles i 
aprenentatges 

Realització de mapes 
semàntics 

Pluja d’idees sobre conceptes i 
paraules, "jugar" amb elles i 
relacionar-les 

Mètode paraula clau Ensenyar a fer associacions 
d’imatges, paraules concretes 
amb constructes o idees diferents 



Memorització Estratègies per millorar la 
capacitat memorística 

Preguntes- Respostes Com respondre adequadament a 
les preguntes, assajar què es 
posaria a les respostes… 

 
 

 Autoobservació: Analitzar els elements de la pròpia conducta 

 Autoavaluació: Comparar el coneixement o habilitats amb els objectius 

 Autoreacció: avaluació del progrés 

Hi ha un conjunt d’estratègies d’aprenentatge per les habilitats 
autoreguladores que augmenten l’autonomia del nen: 

- Murals que exemplifiquen/guien la seva pròpia conducta 

sobretot en aquelles tasques més complexes. 

- Autoistruccions: Permeten autoverbalitzacions i per tant, 

dirigeixen, mantenen una pròpia conducta 

- Autoreforçaments: es tracta d’ensenyar als alumnes tasques 

o habilitats d’atresorament verbal quan aconsegueixen una 

fita 

- Operacions-suports que l’ajuden a respondre millor la tasca "acadèmica" que 

s’està demanant. 

 

3.- Canviant el nivell de complexitat 

Fent més simple o més complexa l’activitat eliminant o incorporant elements a 

l’activitat que en faciliti o dificulti la seva execució. 

També pot donar-se el cas de seqüència l’activitat per tal de facilitar-ho. 

4.- Canviant els materials  

Proporcionant eines o recursos materials que facilitin l’activitat, tals com calculadora, 

diccionaris, correctors ortogràfics… 

5.- Pensant activitats complementàries 

Bàsicament de reforç o de consolidació de determinats aprenentatges. En alguns 

casos es tracta d’aprenentatges mecànics. 



Annex VII: Qüestionari utilitzat en la recerca 

de Ruiz et alt. 2002 

1. De quines àrees, en termes generals, es fan les ACI? 

2. Per quines raons considereu que s’adeqüen amb més freqüència aquestes àrees? 

3. Quin protocol utilitzen els centres per fer les ACI? 

4. Quins són els grans continguts o apartats del protocol que els centres utilitzen? 

5. A l’hora de fer una ACI per a un determinat alumne se li adequa el que els altres fan 

en funció de les necessitats d’aquest alumne, o s’intenta respondre fonamentalment a 

les seves dificultats amb poca vinculació amb el que fan els altres alumnes? 

6. On es duu a terme, fonamentalment, el que s’ha concretat a l’ACI d’un alumne, en 

l’aula ordinària o en l’aula d’educació especial? 

7. Si les ACI s’utilitzen sobretot per regular el treball que es fa a l’aula d’educació 

especial, que fan els alumnes a qui s’ha adequat el currículum quan estan a l’aula 

ordinària? 

8. El que els alumnes a qui s’ha fet una ACI treballen a l’aula ordinària (continguts, 

objectius, activitats...) queda recollit o consignat en algun document, en quin? 

9. A grans trets, quins criteris es segueixen per determinar a quins alumnes se’ls ha de fer 

una ACI? 

10. Com percep les ACI en general, el professorat de l’aula ordinària? 

11. Com reacciona, el professorat de l’aula ordinària quan se’ls diu que cal fer l’ACI 

d’algun alumne? 

12. Generalment, en l’elaboració de les ACI, quin paper hi juguen els tutors (a primària) 

o els professors d’àrea (a secundària), el mestre d’educació especial (el de pedagogia 

terapèutica o el psicopedagog) i l’EAP? 

13. De quines àrees, en termes generals, es fan les ACI? 

14. Els que s’haurien de responsabilitzar de fer una ACI disposen d’aquestes hores? 

15. Quan temps passa (dies, setmanes o mesos) en general des que es decideix que s’ha 

de fer una ACI fins que s’ha elaborat? 

16. Quin ús pràctic es fa de les ACI un cop s’han elaborat? Fins a quin punt serveixen per 

regular el treball dels diferents professionals que intervenen en l’educació de l’alumne 

al qui s’ha fet una ACI? 



17. A l’hora d’elaborar una ACI, qui se’n responsabilitza sap a quina normativa ha de 

recórrer? 

18. La normativa que regula l’elaboració de les ACI és clara i pràctica? 

19. En els centres, es perceben les diferències que hi ha entre les modificacions d’algun 

element prescriptiu del currículum i les adequacions curriculars individualitzades? 

 



Annex VIII: Criteris de priorització 

Proposta de Robert Ruiz i Bel en base a propostes des d’Hegarty, Poklington 
i Lucas (1981), a  Kame'enuil i Simmons (1999). 
 
 
Aquests criteris només són orientatius i pretenen fonamentar-se en 
enfocaments que posen l’èmfasi en la facilitació de la màxima participació 
de l’alumnat en entorns comuns o generals. 
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• que poden compensar o fer disminuir els 
desavantatges produïts a l’alumne/a per un  
dèficit o una discapacitat. 

 
• continguts, l’aprenentatge en relació als quals no 

impliqui participar en activitats perilloses per a 
l’alumne/a, segons les seves limitacions. 

 
• Prioritzar continguts, l’aprenentatge en relació 

als quals no signifiqui, només, un guany limitat 
(poc valuós, molt anecdòtic, etc.) per a 
l’alumne/a. 

 

• Prioritzar continguts de llenguatge oral 
per tal que un nen sord pugui millorar la 
lectura labial que està aprenent 

 
• Prioritzar els continguts teòrics referits 

als diferents esports per tal que un nen 
amb distròfia muscular que no té 
aconsellat mèdicament l’esport pugui 
també participar 

• Prioritzar l’orientació i mobilitat pel 
centre. 

2.
- 

Se
go

ns
 e

l t
ip

us
 d

e 
co

ne
ix

em
en

ts
 

(c
on

tin
gu

ts
 i 

àr
ee

s)
 

• Prioritzar continguts l’aprenentatge en relació als 
quals pot ser crític per a facilitar altres 
aprenentatges a l’alumne/a, i que es consideri 
que poden facilitar la participació actual i 
posterior de l’alumne/a, en entorns comuns o 
generals (això implicaria continguts considerats 
com a instrumentals, però també altres 
continguts com ara normes, actituds, valors, de 
coneixement de l’entorn, etc., etc., etc.….). 

 
 Prioritzar continguts, l’aprenentatge en relació 

als quals pugui ser necessari per a incrementar la 
autonomia i interdependència personal de 
l'alumnes/a. 
 

• Prioritzar els continguts de llengua 
(lectura) com a mitjancers d’altres 
aprenentatges. 

 
 
 
 
 
 
 
• Prioritzar els continguts sobre les 

monedes i els bitllets, per tal que un 
alumne pugui anar a comprar pa. 
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• Prioritzar l’ensenyament en relació a continguts 
de diferents àrees i tipus (fets, conceptes, actituds, 
valors, normes) en funció del principi de 
normalització, proporcionant a l’alumne/a una 
formació bàsica, igualtat d’oportunitats i la seva 
competència en relació als requeriments dels 
entorns comuns o generals. 

 

• Prioritzar continguts procedimentals, 
actitudinals per establir un equilibri (no 
només conceptuals) 
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  Prioritzar l’ensenyament en relació a continguts 

en relació als qual l’alumne/a pugui aprendre amb 
major èxit, sempre i quan tinguin valor en la seva 
formació com a persona (sempre amatents al 
significat dels Objectius Generals de l'Etapa). 
 

 Prioritzar els oficis de bomber i metge 
abans d’altres ja que sabem que ambdós 
oficis els coneix de prop. 
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• Prioritzar, temporalment i transitòria, continguts 
l’aprenentatge en relació als quals sigui possible 
de facilitar d’acord amb els recursos disponibles 
(suports, equipaments, etc.), sense perdre de vista 
que, de considerar que l’alumne/a necessita 
aprendre sobre altres continguts pels quals no es 
disposa, en el moment present, dels recursos 
necessaris, caldrà desenvolupar les actuacions 
convenients a disposar, en el termini més breu 
possible, d’aquests recursos. 

 

• A nivell informàtic tenim un programa 
molt adequat per aprofundir en 
l’accentuació. Prioritzem doncs aquest 
contingut donat el recurs del qual 
disposem 
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 • Que puguin facilitar la participació actual i 

posterior de l’alumne en entorns comuns i 
generals 

• Prioritzem els continguts referits als 
oficis ja que l’alumne participarà 
activament en les activitats. A més, 
els companys poden canviar algunes 
percepcions (positivament) en 
relació a l’alumne 

 



Proposta de criteris de priorització1 

_______________________________________________________________ 

 

1.- Autèntic i Significatiu: Prioritzar i vincular aquells aspectes que connecten amb la 

vida dels alumnes i que per a ells els resulta significatiu.  

2.- Centrats en l’alumne: i que  consideren els interessos, preferències de l’alumne i 

que per tant, aquest aporta alguna cosa en el moment de l’aprenentatge, col·laborant 

en les decisions, negociacions, resolució de conflictes… 

3.- Experiencials: incorporar activitats, continguts i objectius que es poden treballar en 

el context natural o real d’aprenentatge i que per tant, en faciliten l'experimentació 

directe o bé a través de models en activitats similars. 

4.- Relacionals i que facilitin la col·laboració entre els alumnes: prioritzant aquells 

continguts que permeten als alumnes relacionar-se i aprendre mútuament treballant 

amb activitats que els permetin desenvolupar habilitats de resolució de problemes, 

habilitats socials, de comunicació… 

5.- Valorant la participació parcial: Considerar la contribució de tots els alumnes tot i 

que en alguns casos la seva participació en alguns objectius o activitats pot ser parcial. 

6.- Cronològicament i a nivell de  desenvolupament apropiats: Proveint 

experiències que reflexin l'adequació a l'edat, als materials… i  també a les habilitats 

cognitives, afectives, psicològiques i comunicatives dels estudiants. 

7.- Orientació futura: Prioritzar aquells aspectes o continguts que els prepara per a 

nous contextos i noves fites. 

8.- Prioritzar l’autodeterminació: Creant clares experiències i oportunitats a l’alumne 

d’aprendre a dirigir el seu propi aprenentatge i entendre les seves pròpies necessitats i 

saber-les comunicar als altres. 

                                                      
1 Elements claus per a mestres d'aules inclusives, per tal de garantir una educació de qualitat, 
traducció de Zemelman, Daniels i Hyde (1993) dins, Wehmeyer, M.(2002) Teaching Studients 
with Mental Retardation, providing Access to the General Curriculum. Paul Brookes 
publishing. Pàg. 37-38.  Adptació d'Olga Pedragosa i Xuclà, Octubre 2003. 
 
 



Annex IX: Operacions de personalització2 

_______________________________________________________________ 

Adequació: Transformació de quelcom, per a fer-lo proporcionat a algú, a les seves 

possibilitats, capacitats… mantenint-ne  -al màxim possible- la finalitat per la qual 

estava previst. 

 

1.- Priorització: Consisteix en donar preferència a alguns elements d’un conjunt, en el 

sentit de donar més valor a una cosa que a unes altres. És important, tenir clar quins 

són els criteris que utilitzem per la priorització. 

2.-Concreció: Consisteix en transformar o canviar un enunciat que està de forma 

genèrica o abstracta en quelcom més tangible, més entenedor, més detallat. 

3.- Ajustament: Consisteix en transformar o canviar un enunciat fent canvis en algun 

dels seus elements o en alguna de les condicions d’assoliment, per tal de fer-lo més 

detallat i més assequible. 

4.- Addició: Consisteix en incloure un o més elements a un conjunt d’elements del 

mateix tipus. Cal tenir en compte, de no addicionar massa, doncs ens podem 

desvincular de l’objectiu o propòsit inicial. 

5.- Subtracció: Consisteix en deslliurar a l’alumne de determinades activitats o 

objectius. Retirar un o més elements o fins i tot la totalitat de l’element. 

6.- Igualació: Consisteix en mantenir l’objectiu, contingut o activitat de la manera en la 

qual està formulat donat que ja es considera adequat a les característiques o 

necessitats de l’alumne. 

7.- Adaptació: Consisteix en la transformació de quelcom per una altra finalitat que 

l’original. Podem donar lloc a noves finalitats de l’objectiu o contingut. 

 

 

                                                      
2 Ruiz, R. (1999). Algunes reflexions i propostes sobre aspectes conceptuals i pràctics de les 
Adequacions Curriculars. Disseny de “Bases Curricualars Comunes” per a tot l’alumnat i 
adequació personalitzada del currículum. Suports, vol 3, núm, 2. pàg. 121-148 
 



Annex X: Mostra del qüestionari per recollir 

informació de la  Fase I 

Modalitat A: Professionals de l’EAP 
 

1. Com s’està portant a terme el procés de personalització a les escoles de la comarca? 

2. Com veuen els mestres el fet d’haver de fer una ACI? Creuen en la seva eficàcia? 

3. Quins models, protocols, procediments utilitzen a l’hora de fer les ACI? 

4. Quina és la participació dels pares? 

5. Quina és la participació dels mestres tutors, els mestres d’educació especial i els de 

l’EAP? 

6. Hi ha algunes àrees que s’adeqüen més que les altres? Per què? Per què no 

s’adeqüen les altres? 

7. És eficaç l’ACI per la pràctica diària del mestre a l’hora d’atendre l’infant? En quins 

moments li és pràctic haver fet l’ACI? 

8. Per a quins alumnes es decideix fer una ACI? Quins són els criteris (implícits o explícits) 

que fa decidir tirar endavant un procés d’ACI? 

9. Consideres que actualment el model d’ACI que s’ha estat plantejant té un caràcter 

dinàmic i variant en funció de les necessitats de l’infant? 

10. Consideres que una vegada feta l’ACI, aquesta té uns efectes de millora en el grup 

classe? 

11. Quin és el punt de partida per a la realització d’una ACI, quins en són els referents? 

Objectius de cicle, objectius de les unitats de programació, a partir de continguts? 

12. Consideres que actualment hi ha molts documents que poden contemplar 

informacions, apartats o finalitats semblants com per exemple PEI, Dictamen, ACI, 

PII... 

13. Quines són avui per avui, les principals dificultats que creus que tenen els mestres 

tutors per tal de poder elaborar i assumir les ACI dels alumnes? 

14. En quins entorns es desenvolupa majoritàriament el contingut d’una ACI? A l’aula 

d’educació especial, a l’aula ordinària.... 

15. Quina és la col·laboració de l’EAP en l’elaboració, aplicació i seguiment de l’ACI? 



16. Quines perspectives hi ha en relació a les noves propostes del Pla Director de 

l’Educació Especial de Catalunya? 

17. Creus que es prima, en el moment de prendre decisions de l’ACI, la participació de 

l’alumne en el grup, com s’assegura? 

18. Quins són els criteris pels quals es prioritzen uns continguts o uns objectius en relació 

als altres? 

19. El què s’ensenya o el què treballa l’alumne una vegada és a la classe, és el contingut 

de l’ACI? Realment n’hi ha un desenvolupament després? 

 



Modalitat B: Mestres d’aula 
 

1. Quines són les principals dificultats que avui per avui creieu tenir entorn les 

ACI? 

2. Quins són els aspectes que creus que funcionen entorn les ACI i quins aspectes 

cal canviar? 

3. Quin creus que ha de ser el paper del mestre tutor, del mestre d’educació 

especial i del psicopedagog de l’EAP? 

4. Creus que les ACI que s’elaboren estan d’acord o són compatibles amb la 

dinàmica del grup classe? 

5. De quines àrees es porten a terme les ACI? Per què no s’adapten totes? 

6. Quines utilitats/finalitats creus que aporten les ACI- al nen, als pares, al 

mateix mestre-? 

7. Quin és el procediment que es segueix a l’hora de decidir fer una ACI? 

8. Quan temps, aproximadament, et sembla que passa des que es detecta la 

necessitat de fer una ACI fins que realment s’elabora, per què? 

9. Creus que les ACI es van revisant, actualitzant en la mesura que es van 

desenvolupant? 

10. Consideres que una vegada feta l’ACI, aquesta té efectes en la millora del 

grup classe? 

 



Modalitat C: Mestres d’educació especial/ psicopedagogs 
 

1. Com es fan les ACI al teu centre: qui, com quan es fan? 

2. Quina és la participació de les mestres tutores, pares, EAP...? 

3. Quin és el procediment habitual per tal de decidir i per tant, elaborar l’ACI? 

4. On es desenvolupa majoritàriament el contingut d’una ACI? 

5. Quins referents es prenen a l’hora de fer l’ACI? 

6. Quines són les principals barreres que avui et sembla que tenen les ACI? 

7. Consideres que actualment les ACI que es fan, tenen un caràcter dinàmic, de 

revisió constant, d’actualització... o són més aviat estàtiques o tancades? 

8. Quines són les raons per les quals, s’acabi delegant la realització d’una ACI  a 

la mestra d’educació especial? 

9. Quines utilitats li comporta al mestre tenir l’ACI? 

10. Què necessita doncs, el mestre a l’hora d’atendre aquell alumne a la classe? 

11. Quins són els criteris que es tenen en compte a l’hora de prendre decisions 

d’una ACI? 

12. Quines creus que són les idees que tenen els mestres en relació a les ACI, com 

les valoren? 

13. Creus que realment es porta a terme l’aplicació de l’ACI tal i com s’ha 

dissenyat. És a dir, si el que s’ha concretat que es faria, al final s’acaba fent 

molt lleugerament o no? 

14. Quines són les àrees de les quals es fa una ACI, per què? 

15. Quina opinió tens en relació a les noves propostes del Pla Director pel que fa 

a la personalització del currículum? 

16. Consideres que una vegada feta l’ACI, aquesta té efectes de millora del grup 

classe? 

 


