
- Aquesta presentació va dirigida als tutors i tutores de 
2n curs de primària i als docents que els 
acompanyaran en l’aplicació de la prova diagnòstica.

- Prèviament es va fer una presentació global de la 
prova. Aquesta sessió que ens ocupa n’és la 
continuació i està pensada en format taller. La intenció 
de fer un taller era la de permetre la manipulació dels 
materials i la interacció amb les persones assistents, 
però l’interès, la demanda i les expectatives que ha 
generat ha fet adaptar la idea inicial de taller al format 
de webinar.

- La prova que consta de sis activitats relacionades 
entre si. Totes tenen aspectes en els que cal 
aprofundir per conèixer-les, avaluar-les i així poder 
observar i recollir les evidències que facilitaran 
l’anàlisi, reflexió i reorientació de la vostra pràctica 



educativa.
- Es descriuen breument quatre de les activitats i 

s’aprofundeix amb més detall en les dues restants: una de 
l’àmbit matemàtic i una de l’àmbit lingüístic. D’aquestes 
dues, s’expliquen les instruccions i algunes recomanacions 
per a la seva aplicació, l’aplicació de la rúbrica  i aquells 
aspectes rellevants que ens aporta cada activitat.



Guia didàctica

● Tota la informació que us donarem al llarg de la presentació la 
trobareu recollida a la guia didàctica, a la web del Consell 
Superior d’Avaluació. 

● Insistim en la necessitat de fer una lectura profunda de la guia 
per tal de tenir tota la informació necessària abans de l’aplicació 
de la prova. 

● Es pot accedir als enllaços clicant a les “manetes” de la 
presentació.

Prova diagnòstica - Web consell superior d’avaluació



Per als i les alumnes, la prova ha de ser com una activitat 
competencial quotidiana, com les que es fan habitualment a l’aula. 
Està dissenyada i pensada com un encàrrec i respon a la demanda 
d’uns nens i nenes d’una altra escola.

1. És una única prova globalitzada que integra tres àmbits: lingüístic, 
matemàtic i medi.
2. Respon al principi d’avaluació competencial , és a dir, que 
identifica el nivell en què es troba l’alumne en el procés d’adquisició de 
les competències.
3. Està emmarcada en la realitat propera dels alumnes i les alumnes. 
Totes les activitats es desenvolupen en un context real , o que podria 
ser-ho, i tenen un destinatari que no és el mestre o la mestra. Les 
propostes que realitzen els infants van dirigides a algú que no és el 
CSASE ni el Servei de Currículum.
4. Els continguts també estan globalitzant.
5. Ofereix un suport audiovisual per mantenir la  motivació.
6. Treballa i promou l’ús de diferents llenguatges : plàstic, 
matemàtic, oral, escrit, visual...
7. S’integra en la quotidianitat de l’aula :



– S’ha aplicar mantenint la distribució habitual de l’espai i de l’alumnat.
– I que es fa necessària la interacció permanent entre els alumnes i els 
docents, mantenint el rol actiu dels mestres i les mestres durant el seu 
desenvolupament.
8. Proporciona rúbriques com a instruments d’avaluació durant tot el 
procés.
9. Inclou el treball en equip , tot i que sempre hi ha una tasca individual 
prèvia o posterior i aquesta és la tasca que s’avalua.
10. Té en compte la inclusió educativa . Totes les activitats són susceptibles 
de ser realitzades per la totalitat dels alumnes i les alumnes. Les aportacions 
dels pilotatges s’han incorporat a la guia, en la fitxa de cada activitat, on es 
recullen les adaptacions per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu.
11. El què avaluem i allà on parem atenció és en el procés i en el resultat 
final .
12. Combina activitats escrites, orals i manipulatives.

Reflexionar sobre les casuístiques:

● El curs 2017-2018 es va fer el primer pilotatge  i el curs 
següent, el 2018-2019 vam fer un segon pilotatge i 
l’aplicació de l’avaluació a les escoles que van formar part 
de la mostra. En aquell moment, ja ens vam trobar amb 
diferents organitzacions de centre, escoles rurals i centres 
amb grups d’alumnes de 1r i 2n junts en una mateixa aula. 

● Enguany, sabem que en algunes escoles teniu grups 
bombolla i grups amb alumnes barrejats de 1r i 2n o de 2n i 
3r. En aquests casos heu de decidir el que més convingui 
als vostres alumnes, tenint en compte que  la prova està 
pensada per als alumnes que estan acabant 2n o comencen 
3r. Els alumnes de 1r podrien fer la majoria d’activitats al 
seu nivell, però no totes. Si les fessin ara, perdrien 
l’oportunitat de fer-les en el moment més indicat, que és a 
final de cicle inicial.

● És per tot això, creiem que heu de valorar si és millor aplicar 
la prova ara a 2n o esperar a passar-la a principi de curs de 
3r.  Cada centre ha d’adaptar la prova a l’agrupament actual 



segons el grup bombolla: centres que de dos grups de 2n 
n’han fet tres, centres que han fet grups barrejats de 1r i 2n , 
centres que tenen un o una especialista per cicle…És una 
oportunitat pels vostres alumnes.

● Oferir l’assessorament a demanda dels centres des del 
CSASE i Servei de Currículum d’Infantil i Primària. 
Remetre’ls a l’última diapositiva on hi trobaran l’adreça de 
correu electrònic del CSASE.



Tal com ha estat concebuda la prova, i per les seves característiques 
concretes, és necessària la vostra implicació. El vostre rol és actiu, 
teniu les funcions següents :

- col·laborar perquè el context proposat sigui creïble per als nens 
i les nenes i així mantenir la seva motivació envers la tasca que 
han de realitzar. Se us demana la vostra complicitat amb la 
prova de manera que feu creure als alumnes que les seves 
produccions arribaran als nens de l’escola El Rellotge. És 
possible que us preguntin on és aquesta escola i si algun dia hi 
podran anar. Penseu-vos una resposta!

- oferir les ajudes que calguin tal i com faríeu en una situació 
quotidiana d’aula.

- aplicar les activitats seguint acuradament les instruccions.
- avaluar els alumnes i les alumnes fent ús dels instruments 

d’avaluació dissenyats per a cada una de les activitats 
(rúbriques i fulls de registre).

Algunes de les activitats requereixen dos docents a l’aula. Per aquest 
motiu, és recomanable que tots els mestres i les mestres implicades 
les coneguin amb antelació.



A partir d’ara us explicarem la seqüència de la prova. 
Imagineu-vos que un dia arribeu a l’aula i dieu que ha arribat un vídeo 
en què uns nens i nenes de l’escola El Rellotge, us demanen que els 
ajudeu a resoldre un “problema” que tenen a la seva escola. 

Per tant, us han fet un encàrrec. Seguidament passareu aquest vídeo. 
Com veureu, d’aquest primer vídeo es desprenen les 3 primeres 
activitats:
● Dibuixem el nostre pati
● SOS, el pati està ple!
● El pati més divertit



Els vostres alumnes han de fer un dibuix del pati d e l’escola .
Aquesta activitat té una finalitat motivadora, però també permet 
avaluar algun aspecte de l’àmbit matemàtic i de l’àmbit del 
coneixement del medi social i natural.



En aquesta activitat els alumnes han de situar en l’espai els 
elements més significatius del seu pati.

Avaluarem com els infants representen de forma gràfica com és 
el pati, és a dir quins elements hi ha i on estan situats.

Trobareu les instruccions completes a la guia didàctica. 



Aquesta activitat consta de dues parts:

1a part - Els alumnes han de resoldre una situació-problema 
plantejada al vídeo pels nens i nenes de l’escola El Rellotge.

2a part - Han de resoldre la mateixa situació amb dades del seu propi 
centre. 
Aquesta activitat avalua elements de les dimensions de resolució de 
problemes , de raonament i prova i de connexions . 



1 Recordar vídeo - Plantejar repte - Pensar dades: al vídeo diuen que 
surten tots junts al pati i que gairebé no hi caben, hi ha un grup classe per 
nivell, de P3 a 6è. “Quants nens i nenes hi ha aproximadament al pati de 
l’escola El Rellotge?”. 

Convideu els alumnes a pensar quantes classes hi ha de P3 fins a 6è. És 
important que eviteu dir el nombre total de classes, ja que és una dada del 
plantejament de la situació-problema que han de trobar els alumnes.

És possible que n’hi hagi 40 o 50 alumnes en una classe? Comenteu en grup 
les respostes. Proposeu posar-vos d’acord en què hi ha 25 nens i nenes  per 
arrodonir, per comptar-ho més ràpid. Remarqueu que només cal saber el 
nombre d’alumnes per classe aproximadament , per tenir-ne una idea, i que 
arrodonim a 25 per facilitar-los el càlcul. Animeu els alumnes a buscar 
maneres diferents de representar la manera d’arribar al resultat.

2 Temps per pensar, parlar i provar - Resolució indi vidual: deixeu temps 
perquè parlin, pensin i provin. Posteriorment, repartiu un full de paper perquè 
resolguin la situació-problema de manera individual. La pregunta que han de 
resoldre és: “Com podem saber quants nens i nenes hi ha aproximadament 
al pati de l’escola El Rellotge?” 

3 Motivar la resolució fent servir més d’una estratè gia - Escoltar i 
avaluar - Posada en comú. Petit grup: Insistiu en el fet que hi ha moltes 
maneres diferents de resoldre el problema i demaneu-los que, un cop 
trobada una estratègia, en busquin d’altres. 



Cada mestre s’encarrega d’observar una meitat del grup. Escolteu l’estratègia de 
cada alumne i ompliu el full de registre d’aquesta activitat. 
Un cop resolta, en petit grup, els alumnes han de posar en comú quina estratègia 
han utilitzat. No poden modificar el que hagin anotat al seu full. 

4 Posada en comú. Gran grup - Pausa: de forma voluntària, poden explicar les 
estratègies utilitzades. Durant l’exposició, complementeu, si cal, el full de registre. 
Heu de garantir que les dues parts disposin de temps suficient, si cal, modifiqueu 
l’horari d’esbarjo.

5 Plantejar el segon repte - Temps per pensar, parlar  i provar - Resolució 
individual - Posada en comú. Gran Grup: Després de la pausa plantegeu la 
situació que han de resoldre: “Els nens i nenes de l’escola El Rellotge diuen que no 
hi caben al pati. I nosaltres, hi cabem?” 

Donem alguna idea perquè s’organitzin millor:  “sabent que som X classes “Com 
podem saber quants nens i nenes hi ha al nostre pati?” Han de fer el càlcul tenint en 
compte la seva realitat. És a dir, el nombre de classes és el total de classes que 
surten al pati durant el seu torn. 
Poden treballar al revers del mateix full o en un de nou. 

Durant l’activitat els alumnes han de tenir temps per pensar, verbalitzar les seves 
opinions, formular preguntes i explicitar-les.

Un cop finalitzada es farà una posada en comú per recollir propostes d’organització 
del pati de l’escola El Rellotge per evitar que els nens i nenes hi surtin tots junts.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..



Les dades presentades en la situació-problema (el nombre de classes de 
l’escola El Rellotge i la ràtio de 25 alumnes a cada classe) possibilita diverses 
maneres de calcular. En aquest cas l’algorisme no és la manera més ràpida 
d’arribar a la solució. 

Us oferim exemples per poder observar la diversitat d’estratègies utilitzades 
per l’alumnat per resoldre el problema. Cal remarcar que totes i cadascuna 
són vàlides i ens mostren habilitats cognitives diferents (més abstractes o 
més manipulatives) però totes relacionades amb estratègies conegudes pels 
infants perquè les ha treballat abans. 

Exemple de resolució 1

En aquest exemple de resolució l’alumna/e ha resolt el problema amb 
material de comptatge que formava part d’un racó de matemàtiques. 
L’alumne relaciona/connecta la forma de representar les dades del problema 
amb el material que ja ha utilitzat en altres ocasions a l’aula.

Foto 1 utilitza 9 taps de valor 25…
Foto 2 agrupa en 4 taps de valor 50 i afegeix 1 tap de valor 25
Foto 3 utilitza directament 2 taps de valor 100 i afegeix 1 tap de valor 25



Explicar la possibilitat que una adaptació prèvia de l’activitat per a un/a 
alumne/a pot ser anar a comptar el número d’alumnes que aquell dia estan a 
la classe de P-3.



Exemple de resolució 2

En aquest exemple, l’alumne/a ha representat les dades del problema d’una 
en una, i per arribar al resultat després ho ha comptat. Com observeu 
l’alumne ha comptat 224 alumnes en total. En aquest cas, no és un resultat 
exacte però és aproximat i raonable i l’error pot ser degut a una equivocació 
en el comptatge.

És important recalcar que sense dominar la desena no es podrà entendre la
centena, i la desena no es podrà aprendre a partir de la centena sinó que
s’ha d’haver après prèviament.

Probablement l’alumne ha assajat el comptatge en vertical i després l’ha fet 
en horitzontal.
Els puntets i les ratlletes són evidències de repetició del comptage per a fer 
una comprovació del resultat.



Exemple de resolució 3

En aquest tercer exemple de resolució l’alumne/a ha representat les dades 
del problema mitjançant un dibuix i després ha fet una operació, en aquest 
cas, una suma. 



Exemple de resolució 4

En aquest altre exemple, l’alumne/a ha representat les dades del problema 
d’una en una, i per arribar al resultat ha fet paquets de 25, identificant el 25 
amb la unitat que representa el grup-classe. 

Després ha trobat altres maneres de resoldre el problema: 
● fent ús dels algorismes i observem com en la multiplicació inclou la 

reversibilitat de la multiplicació 25 x 9 = 225 és igual que 9 x 25 = 225. 
● fent la representació en la recta numèrica.
● l’exemple correspon a un alumne que estava al 1r trimestre de 3r.



Exemple de resolució 5

En aquest darrer exemple, l’alumne/a ha representat les dades del problema 
d’una en una, i per arribar al resultat ha fet paquets de 25. 

Després ha trobat altres maneres de resoldre el problema:
● fent ús de les regletes. 
● fent servir la desena. Agrupa 18 desenes que es corresponen amb 180 

unitats a les que suma les 45 unitats que quedaven soles en fer les 
desenes

● fent servir l’algorisme de la suma

L’exemple correspon a un alumne que estava al 1r trimestre de 3r.



Cal que els nens aprenguin el càlcul de forma contextualitzada (cal fer 
esforços per trobar contextos matemàtics, no fer només utilització de les 
matemàtiques (aplicació).

Hem de posar en valor que l’activitat treballa conjuntament el càlcul en 
context i la resolució de problemes . 

Pretenem observar si els nens donen significat als nombres de 3 xifres i si 
saben donar el valor que els correspon a la desena i a la centena. La 
vertadera comprensió de la centena es dóna en els números que van de l’1 al 
500 i d’aquest fins el 999 s’hi arriba per generalització.



En concret, s’avalua: 

1. Si davant d’una situació-problema l’alumne mostra 
iniciativa per resoldre-la, i si prova de respondre a la 
pregunta plantejada. 

2. Si després de trobar la solució pot fer servir una 
altra estratègia per arribar a la mateixa solució, i si és capaç 
d’explicar què ha fet. 

3. Si davant d’una situació similar a la plantejada a la 
primera part de l’activitat és capaç d’aplicar les mateixes 
estratègies o d’altres de noves.





El 1r criteri és Mostrar iniciativa per resoldre una situació-
problema.

La mestra ha de deixar que s’enfrontin sols al problema perquè tendim a 
facilitar molt la resolució. Cal que els deixem temps, que s’equivoquin, que 
provin i si s’encallen aturar-nos i analitzar on s’han encallat… Hem de deixar 
“que arrenquin”. Controlar l’ajuda que els hi donem.

C.A. 2.1. Resolució de problemes i autonomia
El mestre no els ha de resoldre el problema sinó fer petites falques com 
exemple, oferir la possibilitat que es representi el problema a través d’un 
dibuix, d’una manipulació de materials, d’una verbalització o d’una 
representació. “Intervenir sense interferir”

Nivells d’assoliment:
● Prova de donar resposta a la situació-problema plantejada, 

però demana ajuda per resoldre-la. 
● Inicia la resolució de la situació-problema i manté la iniciativa 

fins que resol el problema. 
● Inicia la resolució de la situació-problema i manté la iniciativa 

fins que resol el problema. El nivell d’iniciativa li permet 
ajudar els companys a adquirir l’estratègia de reso lució 



de la situació-problema.



El segon criteri és Resoldre la situació-problema fent servir 
estratègies de càlcul.

Fer la reflexió sobre l’algorisme .
Volem reforçar la idea que s’ha de variar l’estratègia de càlcul.
Ressaltar la importància de comentar l’estratègia en grup: comparteixen el 
procés.
Diferenciar entre el què és una resposta correcta o una resposta raonable . 
C.A. 2.2. Utilitzar el càlcul per trobar la solució.
És important que es vegi la possibilitat de fer el càlcul aproximat i que fer una 
estimació és raonable. 
“Es pot calcular de moltes maneres i s’ha de calcula r de diferents 
maneres.”
Com que hauran treballat la numeració de manera manipulativa els serà més 
fàcil imaginar i arribar a la solució.

Nivells d’assoliment:
● En el procés de resolució, interpreta correctament les dades 

i utilitza una estratègia que li permet trobar la resposta 
correcta o una resposta raonable a la pregunta.

● En el procés de resolució, interpreta correctament les dades 
i utilitza més d’una estratègia que li permeten trobar la 



resposta correcta o una resposta raonable a la preg unta.
● En el procés de resolució utilitza més d’una estratègia que li 

permeten respondre la pregunta i comprova la 
coincidència de les respostes correctes.



El 3r criteri és Optimitzar la pròpia estratègia de càlcul.

C.A. 2.3. Transferir l’estratègia trobada a un context diferent. 

Nivells d’assoliment
● Adapta les dades a la nova situació-problema i troba la 

resposta correcta o una resposta raonable. 
● Adapta les dades a la nova situació-problema i millora 

l’estratègia de càlcul utilitzada en la situació-pro blema 
anterior.

● Adapta les dades a la nova situació-problema, millora 
l’estratègia de càlcul utilitzada en la situació-problema 
anterior i sap explicar-ho verbalment.



Els alumnes han d’escriure un text explicant als nens i nenes de l’escola El 
Rellotge què els agrada i què no els agrada del seu pati, per què i què hauria 
de tenir perquè fos més divertit.

Aquesta activitat avalua alguns aspectes de l’expressió escrita . 



● Amb aquesta activitat obtindrem informació sobre si 
l’alumne és capaç d’escriure un text que s’ajusti a la 
demanda, amb coherència, amb l’ajuda d’un 
guió.(Adequació i coherència)

● Veurem si el text conté el vocabulari de l’escola i el pati i 
si conté, o no, interferències lingüístiques d’altres 
llengües. (Lèxic)

● Veurem si l’alumne és capaç d’escriure un text amb 
frases simples, correctes i completes, amb ordre i 
concordança.(Morfosintaxi)

● El text ens permetrà veure si l’alumne és capaç d’utilitzar 
l’ortografia de base i les normes ortogràfiques bàsiques 
(Ortografia)

● Veurem també si l’alumne ha presentat el text net i amb 
lletra llegible. (Presentació)



Quan arribeu a aquest moment de la prova, haureu de posar 
el segon vídeo que envien els nens de l’escola El Rellotge. 
En aquest vídeo, el Jan, la Clara, la Neus i l’Alberto diuen 
que han après un joc molt divertit i que l’expliquen en un 
correu electrònic.
Demanen dues coses: que els nens i nenes llegeixin el 
correu i responguin unes preguntes sobre el text i després 
que es presentin i els expliquin en un vídeo, jocs que hagin 
après a la classe d’educació física.  



En l’activitat 4, El país de gel, els alumnes han de llegir 
individualment un text instructiu en format de correu electrònic on 
els nens i nenes de l’escola El Rellotge expliquen un joc de pati.

Després de llegir el text, han de respondre unes preguntes.

Aquesta activitat avalua alguns aspectes de la comprensió 
lectora .



● Aquesta activitat planteja preguntes que  avaluen els 
tres processos de la comprensió lectora: l’obtenció de 
la informació, la interpretació o inferència i la reflexió. A 
més de veure si l’alumne identifica el destinatari i la 
finalitat del text.

● Trobareu les instruccions completes a la guia didàctica, els 
materials per a l’alumne, les mesures i suports addicionals, 
les rúbriques, etc.



A l’activitat 5, A què juguem al pati? els alumnes han d’explicar 
oralment un dels jocs que aprenen a la classe d’educació física.

Aquesta activitat avalua alguns aspectes de l’expressió oral.



Seqüència de l’activitat/Instruccions per al desenvolupament.

1. Per començar, recordeu als alumnes que els nens i nenes de 
l’escola El Rellotge, en el seu vídeo,  els han demanat que els 
expliquin jocs. Amb tot el grup, feu una pluja d’idees dels jocs que 
han après durant les classes d’educació física (no poden ser jocs 
inventats ni esports). Escriviu els noms dels jocs a la pissarra. De 
moment, no s’han d’explicar. 

2. Cadascú ha de triar el joc que més li agradi dels que heu escrit a la 
pissarra. Expliqueu que han de triar un joc que coneguin bé perquè 
després es gravarà l’explicació en vídeo, per enviar-la a l’escola El 
Rellotge.  El mateix joc pot ser explicat per diversos infants .

3. Feu el modelatge de l’explicació d’un joc que us agradi remarcant 
cada una de les parts del guió de planificació. El guió de planificació és 
un material per a l’alumne que podeu fotocopiar. Quan acabeu el 
vostre exemple, repartiu el full de planificació.

4. Individualment, durant un parell de minuts, amb el guió de 
planificació al davant, cada alumne ha de pensar com explicarà el 
joc que ha triat als nens i nenes de l’escola El Rellotge. El guió és el 



següent: • Saludo i em presento. • Com es diu el joc? • Quin material es 
necessita? • On s’hi juga? • Com s’hi juga? • M’acomiado. No han d’escriure 
res en aquest full de planificació. Només ho han de  pensar. Això és 
important perquè si ho tenen escrit tendeixen a lle gir-ho i no ens 
interessa

5. Formeu parelles per a l’assaig . Heu d’intentar que siguin parelles que 
treballin bé juntes, que estiguin còmodes i que s’ajudin mútuament. Si teniu 
un nombre senar d’alumnes, podeu fer algun grup de tres. És important que 
feu vosaltres les parelles perquè no quedi cap alumne desaparellat.

6. Els alumnes han de practicar no només el discurs, sinó també la postura, 
la gestualitat, el to de veu, etc. Han d’assajar la presentació del joc i 
teatralitzar-la. Es poden fixar en com ho han fet els nens i nenes del vídeo. 
Opcional: Observeu si en el treball per parelles s’ajuden, hi ha interacció, etc. 
No cal avaluar-ho. 

7. A partir d’aquí, el grup classe es queda a l’aula fent alguna altra activitat 
que tingueu programada. Heu de tenir preparat un racó on gravar els 
alumnes individualment de forma tranquil·la, on hi hagi el mínim soroll 
possible i no hi hagi interrupcions. Encara que el discurs sigui individual, cal 
que els alumnes hi vagin amb la parella amb qui han assajat, per tenir més 
confiança. Digueu-los que facin servir el guió per a no oblidar-se de res 
important. Abans de començar a gravar, si ho creieu necessari els podeu 
recordar qui és el destinatari del vídeo.

Recomanem que a l’hora de la gravació estiguin asseguts, això els ajuda a 
estar més concentrats. I a més, d’aquesta manera la càmera, tauleta o 
telèfon amb que els graveu poden estar fixes.
Animeu-los a fer-ho molt bé. Trobarem alumnes que s’hi senten còmodes 
quan els gravem perquè estan acostumats a fer-ho, però d’altres que no els 
agrada o els costa fer-ho. Els hem de calmar, donar seguretat i fins i tot els 
podem deixar una mica més de temps per a la preparació.

8. Enregistrar l’exposició individual de cada alumne.

9. Veureu que hi ha jocs més senzills d’explicar i d’altres més complexos. En 
cas que un alumne expliqui un joc molt fàcil i creieu que la producció oral no 
és suficient per avaluar-lo, podeu fer-li algunes preguntes, per expandir 
l’explicació. Per exemple: • Qui guanya? • Qui para? • Com s’acaba el joc? 
Com es trien els membres de cada equip? Canteu alguna cançó per triar-los? 
• Sempre s’hi juga de la mateixa manera? •Què passa si... (algú cau durant el 
joc, algú demana jugar quan ja s’ha començat, etc.)? 

10. Descarregueu els arxius dels vídeos de manera que us sigui fàcil 
endreça-los i avaluar-los i poder tornar-los a mirar les vegades que calgui.



Hem recollit alguns aspectes de l’activitat a destacar o a tenir en 
compte:

Volem posar en valor que l’alumne ha de tenir clara la finalitat del 
text oral i el seu destinatari per expressar-se adequadament. 
Com a la resta d’activitats, una altra vegada la contextualització
és primordial. 

És important que sigui un joc treballat a classe per diferents 
motius:

- avaluem a partir d’un joc que s’ha ensenyat igual p er a 
tots .

- ens assegurem que tots els nens el coneixen i així es 
poden ajudar uns als altres.

- sabem que l’han après en català , i per tant han treballat 
prèviament el vocabulari necessari per  expressar-se. 

Destaquem la importància de la planificació, que no avaluem, però 
que és fonamental. Donem dues eines per a la preparació de 
l’activitat:
● El guió . El guió amb preguntes concretes els ajudarà a 



explicar el joc de manera  endreçada i completa.
● L’assaig . L’assaig per parelles és importantíssim perquè 

quan arribi el moment d’explicar-se, l’alumne no es bloquegi 
davant de l’enregistrament.  L’assaig els donarà seguretat.

I per què hem de gravar l’explicació dels nens i nenes? Doncs 
perquè la gravació dóna autenticitat a l’activitat i permet 
revisionar els vídeos per fer una avaluació més objectiva. 
Aquesta activitat té altres possibilitats ,que sense formar part de 
l’avaluació , podeu treballar. Per exemple, si veieu els vídeos en gran 
grup i els comenteu, podeu treballar la metacognició, alhora que feu 
autoavaluació o coavaluació. 



● Amb aquesta activitat volem saber si l’alumne és capaç 
d’utilitzar el lèxic adequat en llengua catalana i si té 
interferències lingüístiques d’altres llengües.

● Veurem si l’alumne és capaç de fer un discurs coherent i 
adequat  la situació comunicativa. Sabrem si sap qui és 
el destinatari del text i si s’hi adreça o no.

● Veurem si l’alumne contempla en el seu discurs totes les 
parts necessàries: salutació, presentació, nom del joc, 
com s’hi juga, comiat. Veurem si el discurs és entenedor.

● Podrem observar si l’alumne produeix un discurs oral 
amb els elements prosòdics adequats: vocalització i 
articulació de sons,entonació i fluïdesa. NO CAL!

Els criteris d’avaluació els explicarem detalladament a 
continuació, quan analitzem la rúbrica.





Nivells d’assoliment
5.1 Utilitzar en llengua catalana el lèxic adequat en l’ expressió 
oral . 
● Vocabulari bàsic i usual /alguna interferència lingüística 

d’altres llengües
● Vocabulari bàsic i usual ampli/ alguna interferència 

lingüística de manera puntual
● Vocabulari bàsic i usual ampli/ sense interferències 

lingüístiques
5.2 Elaborar un discurs adequat a la situació comunicat iva
● Sense fer referència al receptor 
● Fa referència al receptor
● Fa referència al receptor i explica el joc amb detalls



Nivells d’assoliment
5.3 Elaborar un discurs coherent a la situació comunica tiva
● Discurs ordenat i complet: salutació, presentació, nom del 

joc, com s’hi juga, comiat
Instruccions incompletes, però les que explica s’entenen

● Discurs ordenat i complet: salutació, presentació, nom del 
joc, com s’hi juga, comiat
Instruccions completes

● Discurs ordenat i complet: salutació, presentació, nom del 
joc, com s’hi juga, comiat
Instruccions completes. Afegeix exemples o supòsits (p.ex. 

en el joc de pica paret, si    
algú es mou perquè cau, no compta)



Nivells d’assoliment
5.4 Elaborar un discurs oral amb elements prosòdics 
adequats

5.4.1 
● Vocalitza de forma clara/té dificultats en produir sons pel 

procés evolutiu i/o d’aprenentatge d’una 2ª llengua.
● Vocalitza de forma clara/ alguna dificultat en produir sons…. 
● Vocalitza de forma clara i articula bé tots els sons

5.4.2
● Volum de veu suficient/ entonació correspon al missatge que 

vol comunicar
● Volum de veu suficient/ entonació correspon al missatge que 

vol comunicar/discurs fluid sense massa silencis
● Combina els elements prosòdics per fer expressiu el 

missatge. Discurs àgil que fa de bon escoltar



Com a exemple d’aquesta activitat sentirem la Chelo explicant el 
joc Fet i amagar. La Chelo és una de les nenes que va participar 
en el pilotatge.

Veureu que li hem pixelat la cara per respectar els seus drets 
d’imatge.

Us proposem que mentre l’escolteu, us aneu fixant en els diferents 
aspectes que hem comentat a la rúbrica i feu una aproximació 
general de com l’avaluarieu.

https://drive.google.com/file/d/15H6t7iTgvZp7Afqn1K2iGf4aEj6JH
Woq/view?usp=sharing



Cada activitat té un full de registre equivalent a la rúbrica on podeu 
marcar amb una X en quin nivell d’assoliment està cada alumne, en 
cada un dels criteris avaluats. Aquest és el full de registre que 
correspon a l’activitat 5.
En aquest cas hem fet l’avaluació del text oral de la Chelo que acabeu 
de sentir. És possible que no hi hagi coincidència entre la valoració que 
heu fet mentre l’escoltaveu i la nostra. És normal. 
Per això és important que pugueu tornar a veure el vídeo tantes 
vegades com calgui amb la rúbrica al davant. La valoració que hem fet 
nosaltres és la següent:
● 5.1 Utilitzar en llengua catalana el lèxic adequat : NN. Fa 

servir un vocabulari bàsic ampli, amb interferències puntuals 
d’altres llengües (ex. té que i repeteix la paraula “pillar” vàries 
vegades)

● 5.2 Elaborar un discurs adequat a la situació comunicat iva : 
NN . Explica el joc i fa referència al receptor. No arriba al nivell 
d’excel·lència perquè no dóna gaire detalls sobre el joc.



● 5.3 Elaborar un discurs coherent a la situació comunica tiva : 
NN El discurs és ordenat i complet: salutació i presentació, nom 
del joc, com s’hi juga i comiat. Les instruccions indiquen totes les 
accions necessàries per jugar-hi. No es pot considerar nivell 
d’excel·lència perquè no aporta supòsits o exemples, i li costa 
explicar el final del joc.

● 5.4 Elaborar un discurs oral amb elements prosòdics 
adequats : 
- 5.4.1 Vocalització i articulació: NN. Vocalitza de forma clara. Té 
alguna dificultat amb algun so produït pel procés evolutiu 
d’aprenentatge d’una segona llengua. (/J/ aquest so és sonor i el 
fa sord, per exemple a la paraula “joc”)
- 5.4.2 Volum, entonació i fluïdesa: NE. Combina els elements 
prosòdics per fer expressiu i comunicador el missatge que vol 
transmetre. El discurs és àgil i fa de bon escoltar.



Quan arribeu  aquest moment de la prova, haureu de posar 
el tercer vídeo que envien els nens de l’escola El Rellotge. 

Els nens i nenes de l’escola El Rellotge són al pati, amb la 
mestra. Expliquen que un avi els ha regalat unes rajoles i 
que han pensat fer-ne un mosaic per enrajolar una paret del 
seu pati. Demanen als nens i nenes d’altres escoles que 
dissenyin mosaics, que en facin fotografies i que els les 
enviïn. 

Com heu pogut veure, d’aquest tercer vídeo es desprèn una 
activitat de l’àmbit matemàtic. 
● L’activitat 6 és l’Enrajolem.



L’activitat consisteix a formar un mosaic que ha de cobrir una 
paret del pati de l’escola El Rellotge. 

Aquesta activitat avalua aspectes d’orientació espacial i la 
identificació i extensió d’un patró . 



ACTIVITAT 6 “Enrajolem!”
Entenem per patró aquella regularitat que es va mantenint 
en l’espai; és a dir, implica posar les peces en un determinat 
ordre, fer una composició i repetir-la.

Criteri: Crear un dibuix geomètric ajuntant les rajoles i 
repetir-lo cobrint una superfície .
Aquest criteri contempla dos aspectes a observar:

- El nombre de peces
- Domini i seguretat 

Hi ha 3 pilars en l’aprenentatge de la matemàtica: la quantitat, l’espai i els
patrons que tothom acabarà desenvolupant, perquè són necessaris per a la
vida. En educació seria convenient que poséssim als infants en situacions
d’aprenentatge que els exigeixin posar en marxa aquests coneixements.

ESPAI I PATRONS
En l’activitat del dibuix hem valorat només l’espai percebut aquí entrem a 
valorar les transformacions de l’espai.
En aquesta activitat mirarem quines transformacions i girs es produeixen en 



l’espai:
● Reconèixer la forma en diferents situacions. 
● Veure aquestes transformacions és un plus. 
● També podrem valorar la possibilitat de compondre i descompondre. La 

composició també passa amb els números, ajuntant- ne dos n’obtenim un 3r 
de diferent.

CONJECTURA I RAONAMENT
El patró dóna aquesta possibilitat, et fa conjecturar i et fa conscient d’una regularitat.
Descobrir patrons, poder fer prediccions… És molt important.



Hi ha moltes possibilitats diferents de patrons però a continuació us oferim 
una petita mostra extreta dels pilotatges fets. El requadre vermell indica 
la unitat de patró que es va repetint. 

En aquest cas les unitats de patró estan formades per 1 i 2 peces i s’obtenen 
uns models senzills. 
L’alumnat que elabora aquests patrons no gira les peces, no explora les 
diferents possibilitats que obtindria si girés la rajoles o fes temptatives 
diverses. Només la replica…

Aquests són exemples de patrons de quatre peces . A la guia didàctica us 
n’oferim més.
Si es dona l’ocasió en què un infant s’equivoca repetint un patró el 
convidarem a què observi detingudament el seu mosaic i li demanarem si 
veu alguna cosa estranya… Durant els pilotatges vam comprovar que només 
fent aquesta apreciació molts infants detectaven on hi havia l’error i 
l’esmenaven ràpidament.

Aquests són exemples de patrons de vuit peces. Unitat més gran.

És raonable pensar que els infants que facin un patró de 16 rajoles el 
confegeixin de manera directa, és a  dir, sense necessitat de girar les rajoles 
ni de fer cap tempteig, aquesta circumstància ens indicarà que ja té la imatge 
mental del mosaic abans de fer-lo amb les rajoles.



Quan arribeu a aquest moment de la prova, haureu de posar 
el quart vídeo que envien els nens de l’escola El Rellotge on 
s’acomiaden i donen les gràcies per tot. Mostren alguns 
exemples de dibuixos del pati que els hem enviat.



Una vegada acabada la prova, s’han d’introduir les dades 
obtingudes en l’aplicació i descarregar l’informe (que es 
genera automàticament).



S’ha elaborat el Document per a la millora. És un document de retorn als
centres on hi fem propostes per acompanyar la reflexió dels equips docents
per a que puguin, si cal, incorporar millores en la seva pràctica educativa.

Aquest document recull per a cada activitat de la prova:
• Competències de la dimensió avaluades en l’activitat.
• Criteris d’avaluació: el perquè d’aquests criteris.
• Recursos i materials per als i les docents.
• Recursos i propostes didàctiques per a l’aula.
• Bibliografia.
• Webgrafia.
• Agraïments.




