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EDUCACIÓ INFANTIL 

Eixos Capacitat Priorització.  Educació infantil. 

Aprendre a ser i actuar 

d'una manera cada 

vegada més autònoma. 

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, 
en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de 
les seves possibilitats. 

Joc i moviment: 

Desenvolupament  de  moviments grossos: Desplaçament, inhibició del moviment. 
Aplicació de nocions espaials i moviment. 
Tipus diferents de jocs. 
Consciència progressiva del cos : 

Coneixement  del propi cos: les seves parts,  lateralitat. 
Coordinació viso-manual. 
Control conscient de parts del cos:  babeig, llengua dins la boca,... 

Assolir progressivament seguretat afectiva i 
emocional i anar-se formant una imatge positiva 
d’ell mateix i dels altres. 
 

Adquisició de consciència personal: 

Consciència i confiança en les possibilitats pròpies. 
Autoconcepte i autoestima: 

Actituds davant la frustració. 
Reflexió sobre la relació entre el què fa i el què passa. 
Autoconeixment i gestió de les emocions: 

Recerca de situacions que permetin controlar les emocions a través dels objectes. 
Resposta davant les frustracions, les pors, les inseguretats. 

Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia 
en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i 
eficàcia. 

Autonomia personal: 

Autoregulació progressiva d’hàbits i rutines referits a la cura del cos: higiene, descans, 
alimentació, seguretat. 

Aprendre a pensar i a 

comunicar 

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les 
habilitats matemàtiques bàsiques. 
 

Raonament i representació: 

Primeres nocions numèriques (molt/poc; un/molts/alguns ...) 
Identificar els antecedents o conseqüències en situacions de canvi viscudes, relacions 
bàsiques. 
Ordenar i agrupar segons diversos criteris. 
Primeres nocions de mesura (llarg/curt; ple/buit,...). 
Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana. Consciència del pas del temps. 
Primeres nocions (ara, abans, després,...) 
Espai i forma: primeres nocions (dins/ fora; aquí/allà; lluny/ aprop;... 
Orientació en els espais habituals de l’escola i de casa. 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 
diferents contextos i situacions de comunicació 
habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

Parlar i escoltar: 

Comunicació a través del llenguatge oral o llenguatges alternatius. 
Capacitat d’escolta i atenció. 
Interès per a comunicar necessitats i estats emocionals. 
Comprensió de situacions i ordres quotidianes amb o sense suport visual. 
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Aproximació a la lectura i l’escriptura: 

Entendre que allò que està escrit ens aporta informació. 
Utilització de signes/pictogrames que ens informen. 
Requisits previs perceptius i de motricitat fina. 
Contacte amb la cultura escrita. 
Veure i interpretar 

Importància d’altres formes de representació de la realitat  
(dibuix, pel·lícules, imatges) 
Representació gràfica a través del dibuix. 
Participació i vivència 

Participació, utilitzant els mitjans adequats a les seves capacitats,  en les activitats 
artístiques  i culturals (música, cançons, dibuix, teatre,...) 

Aprendre a descobrir i 

tenir iniciativa 

Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, 
amb una actitud de curiositat i respecte i participar, 
gradualment, en activitats socials i culturals. 
 

Exploració de l’entorn: 

Observació i identificació de diferents elements de l’entorn. 
Observació i coneixement de l’entorn més proper: família, barri, carrer, escola (noms, 
situació,...) 
Experimentació amb els objectes. 
Experimentació d’accions que provoquen canvis. 
Descoberta sensorial. 
Actitud i interès per l’aprenentatge: 

Participació i interès per les activitats que es proposen. 
Formulació de preguntes. 
Constància. 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 
quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a 
actuar-hi en conseqüència. 

Reconeixement de perills. 
Desig d’autonomia i iniciativa. 

Aprendre a conviure i 

habitar el món. 

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb 
els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 
 

Atribució de les accions i de la responsabilitat: 

Les pròpies accions i les seves conseqüències. 
El control de les accions pròpies que poden fer mal als demés. 
Relació amb els companys i companyes: 

Reconeixement dels demés nens i nenes de la classe i respecte mutu. 
Acceptació de l’altre. 
Relació amb els adults: 

L’adult com a referència: la demanda de l’adult. 

Comportar-se d'acord amb unes pautes de 
convivència que el portin cap a una autonomia 
personal, cap a la col·laboració amb  el grup i cap a la 
integració social. 

Regulació de la conducta: 

Mantenir l’atenció en petit grup. 
Esforç. 
Seguiment de les rutines habituals de l’aula 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

Competència Priorització primària Priorització secundària 

Comunicació lingüística 

i audiovisual 

Parlar i escoltar. La llengua oral. 

Mantenir les normes de conversa en petit i gran grup. 
Ús del llenguatge oral per a la manifestació d’emocions, 
sentiments,... 
Llegir i escriure. La llengua escrita. 

Aprenentatge i ús e la llengua escrita en situacions funcionals. 
Veure i interpretar: 

Manifestar interès en millorar l’ús dels mitjans audiovisuals: 
expressió gràfica, comprensió d’històries en pel·lícules,... 

Parlar i escoltar. La llengua oral. 

Mantenir les normes de conversa en petit i gran grup. 
Ús del llenguatge oral per a la manifestació d’emocions, sentiments, 
vivències positives o negatives... 
Ús el llenguatge per a argumentar opinions o decisions,... 
Ajustar la parla a la situació comunicativa: cuidar el to, el vocabulari, el 
llenguatge no verbal,  tenir en compte  l’interlocutor,...- 
 Interès en expressar idees i opinions en públic. Implicació activa en el 
diàleg. 
Coneixement de l’existència d’altres llengües i fer-les servir en 
situacions funcionals. 
Llegir La llengua escrita. 

Utilització de la lectura per a gaudir, seguir instruccions, per aprendre,... 
Millora de la comprensió de textos funcionals d’ús quotidià 
(instruccions, notes...) i de contes , narracions , textos expositius,... 
Escriure. La llengua escrita. 

Producció de textos escrits mitjançant la planificació en diferents 
situacions: textos per a recordar, narrar, descriure, donar instruccions,... 
Aplicació  les normes ortogràfiques, gramaticals i sintàctiques a 
l’escriptura de textos. 
Autoavaluació dels textos produïts. 
Veure i interpretar: 

Interès en millorar l’ús dels mitjans audiovisuals i apreciar la utilitat de 
les noves tecnologies coma  mitjà de comunicació humana. 

Cultural i artística Participació i vivència: 

Coneixement de manifestacions artístiques de diferent tipologia: 
pintura, música, teatre, cinema, escultura,... 
Habilitats en expressió visual, corporal i musical: 

Identificar les habilitats que domina millor i avançar en el seu 
aprenentatge (dibuix, dansa o expressió corporal, cant, tocar 
instruments,...). Control corporal i coordinació en aquestes 
habilitats. 

Participació i vivència: 

Identificar alguna  manifestació artístiques que l’interessi més i practicar 
el seu ús: cantar, tocar un instrument, dibuixar, tetre,.... 
Habilitats en expressió visual, corporal i musical: 

Millora del domini de diferents formes i tècniques de comprensió i 
d’expressió artística. 
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Tractament de la 

informació i 

compeència digital 

Habilitat manual: 

Motricitat fina per a l’ús del teclat, el ratolí, la pissarra digital, ... 
Cerca d’informació: 

Aprenentatge de procediments senzills per a buscar la informació 
desitjada i tenir autonomia en l’ús de l’ordinador per a usos escolars 
i lúdics. 
Selecció de la informació i la seva transformació en coneixement: 

Iniciar la recollida i la selecció d’informació en relació a un tema i 
organitzar-la, amb suport. 
 

Habilitat manual: 

Millora de la motricitat fina per a l’ús del teclat, el ratolí, la pdi, ... 
Cerca, selecció i transformació de la informació,: 

Accedir a la informació des de fonts diverses. 
Organitzar, relacionar, ordenar i classificar la informació. 
Presentar la informació utilitzant tecnologies. 
Transformar la informació  en coneixement 

Organitzar i comprendre els diferents tipus d’informació obtinguda a 
partir de la resolució de problemes funcionals i amb el pensament crític 
respecte les seves vivències i experiències. 
Sintetitzar la informació obtinguda 

Matemàtica Numeració i càlcul: 

Aprenentatge del sistema de numeració fins a xifres utilitzades en la 
vida quotidiana (centenes/miler). 
Descomposició, càlcul mental i càlcul amb estimació. 
Utilització de mitjans tecnològics per a resoldre situacions de càlcul 
amb xifres grans. 
Relacions i canvi: 

Iniciació en la resolució matemàtica de situacions de la realitat, 
mitjançant operacions matemàtiques. 
Estimació raonable de resultats en problemes. 
Planificació i ús d’estratègies per afrontar situacions problemàtiques 
de la vida quotidiana. 
Pràctica en les relacions lògiques: agrupar, ordenar, seqüenciar,... 
Mesura: 

Coneixement del sistema monetari. 
Coneixement de les unitats de mesura habituals en la vida 
quotidiana i utilització en el seu context (metre, litre, quilòmetre). 
Comparativa bàsica d’aquestes mesures en situacions de vida 
quotidiana ( on n’hi ha més quina és més gran, ...) 
Orientació temporal: dies/setmana; horaris, ús de l’agenda,... 
Espai i forma: 

Orientació espaial: nocions fonamentals d’espai. 
Orientació en l’escola; coneixement de recorreguts de casa  a 
l’escola. 
Aplicació d’algunes nocions geomètriques per a descriure el món 
físic. 
 

 

Numeració i càlcul: 

Aprenentatge del sistema de numeració. 
Descomposició, càlcul mental i càlcul amb estimació. 
Utilització de mitjans tecnològics per a resoldre situacions de càlcul amb 
xifres grans. 
Coneixement i utilització de les nocions de proporcionalitat en la vida 
quotidiana. 
Relacions i canvi: 

Planificació i ús d’estratègies per afrontar situacions problemàtiques de 
la vida quotidiana i descontextualitzades, en las que sigui necessari el 
plantejament de relacions numèriques i geomètriques. 
Resolució matemàtica mitjançant operacions aritmètiques de situacions 
de la realitat. 
Mesura: 

Millora del coneixement del sistema monetari i ús habitual i autònom. 
Domini de nocions i orientació temporal: calendari, mesos/ant; 
planificació al llarg del mes. 
Coneixement de les unitats de mesura habituals en la vida quotidiana i 
utilització en el seu context. 
Espai i forma: 

Orientació en el barri i en llocs habituals fora del barri. 
Capacitat de seguiment d’entorns coneguts  en un plànol. 
Aplicació i ús nocions geomètriques per a descriure el món físic (plànol, 
adreça,...) 
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Estadística i atzar: 

Reconeixement de situacions i de fenòmens pròxims en els quals 
intervé la probabilitat i ser capaç de fer previsions raonables (temps 
atmosfèric, etc.) 
Interpretació d’informacions en forma de gràfics, taules,... 

 

Estadística i atzar: 

Reconeixement de situacions i de fenòmens pròxims en els quals 
intervé la probabilitat i ser capaç de fer previsions raonables. 
Interpretació i organització d’informacions en forma de gràfics, taules, 
etc. de situacions en contextos matemàtics i no matemàtics. 

Aprendre a aprendre  

Regulació de la conducta: 

Sostenir l’atenció en situacions de gran grup: atenció i escolta activa. 
Mantenir l’esforç i la constància en el treball, seguint les normes 
establertes. 
Estar en silenci durant les explicacions col·lectives no massa llargues. 
Actitud i interès per a l’aprenentatge: 

Formulació de preguntes i informar al mestre quan n s’ha finalitzat 
la tasca. 
Participació i interès en les activitats que se li proposen 
Aprenentatge i ús d’estratègies d’aprenentatge: 

Seguiment de rutines en l’elaboració i presentació del treball 
personal. 
Seguiment d’algunes consignes col·lectives normalment 
relacionades amb hàbits de l’aula o alguns aspectes de les tasques a 
realitzar. 
Saber trobar allò que necessita per tal de seguir la classe: material, 
etc. 
Aprendre a recordar repetint alguns fets i procediments senzills. 

 

Regulació de la conducta: 

Saber estar gran grup seguint les normes establertes per a tot l’alumnat, 
fent treball autònom. 
Mantenir l’esforç i la constància en el treball, seguint les normes 
establertes. 
Actitud i interès per a l’aprenentatge: 

Formulació de preguntes i informar al mestre quan n s’ha finalitzat la 
tasca i quan es necessiti ajuda. 
Participació i interès en les activitats que se li proposen 
Aprenentatge i ús d’estratègies d’aprenentatge: 

Realització de procediments habituals per aconseguir una finalitat 
(hàbits de classe, d’estudi,...) 
Seguiment de rutines en l’elaboració i presentació del treball personal. 
Seguiment d’algunes consignes col·lectives normalment relacionades 
amb hàbits de l’aula o alguns aspectes de les tasques a realitzar. 
Selecció de la informació rellevant d’un text mitjançant el subratllat. 
Ús d’estratègies d’elaboració simple per al record de  determinats 
continguts (paraules clau, imatges mentals, regles nemotècniques,...) 

Autonomia i iniciativa 

personal 

 

Adquisició de consciència personal: 

Acceptació de sí mateix i de les pròpies característiques. 
Consciència i confiança en les seves possibilitats. 
Autoconcepte i autoestima: 

Seguretat personal.  
Aprenentatge de l’autocontrol en situacions treballades. 
Autonomia personal: 

Autonomia en situacions de cura personal i de treball (anar net, 
preparar la motxilla, ús de l’agenda, escollir, prendre decisions,...) 
Demanda d’ajuda quan es necessita. 
Autoregulació i autocontrol en les activitats escolars. 

Adquisició de consciència personal: 

Acceptació de sí mateix i de les pròpies característiques. 
Consciència i confiança en les seves possibilitats. 
Tenir confiança i se capaç d’afirmar-se com a persona. 
Autoconcepte i autoestima: 

Seguretat personal: confiança i autoestima. 
Aprenentatge de l’autocontrol en situacions habituals de vida en comú. 
Autonomia personal: 

Autonomia en situacions de cura personal i de treball (anar net, 
preparar la motxilla, ús de l’agenda, escollir, prendre decisions,...) 
Autonomia en aspectes de desplaçament. 
Demanda d’ajuda quan es necessita. 
Planificació de tasques personals d’autonomia: comprar, etc. 
Autoregulació i autocontrol en les activitats escolars. 
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Coneixment i interacció 

amb el món físic 

 

Joc i moviment: 

Millora de les habilitats motrius bàsiques: motricitat grossa i 
motricitat fina. 
Coneixement i pràctica de diferents esports individuals i de grup. 
Coneixement del cos humà: 

Vinculació entre estats i parts del cos, establiment de bons hàbits de 
salut i benestar. 
Control conscient del propi cos. 
Coneixent de l’entorn social i natural: 

Coneixement de l’entorn social i físic pròxim i comprensió 
d’aconteixements socialment valorats, encara que siguin llunyans. 
Coneixement de recorreguts habituals. 
Millora de la disposició per a viure en un entorn saludable i amb una 
vida saludable: alimentació, reciclatge,... 
 

 

Coneixement del cos humà i de la natura: 

Vinculació entre estats i parts del cos, establiment de bons hàbits de 
salut i benestar. 
Coneixement de l’entorn social i físic pròxim i comprensió 
d’aconteixements socialment valorats, encara que siguin llunyans. 
Coneixement de recorreguts habituals. 
Millora de les habilitats motrius bàsiques. 
Coneixement i pràctica d’algun esport que li interessi especialment. 
Ús responsable dels recursos, cura del medi ambient i protecció de la 
salut. 
Argumentació de fets, conclusions, observacions i relacions amb 
situacions pròximes de l’entorn. 
Nocions científiques senzilles: 

Realització d’observacions directes. 
Elaboració i comunicació de conclusions. 
Comprensió i establiment de relacions entre fets i fenòmens de l’entorn 
natural i social. 
 

Social i ciutadana  

Autoconeixement i gestió de les emocions: 

Capacitat d’autocontrol i de seguiment de les normes de grup. 
Habilitat per a enfrontar-se als conflictes. 
Coneixements de l’entorn social present i passat: 

Coneixement d’alguns aspectes de la realitat actual: els mitjans de 
comunicació, el barri, la ciutat. 
Les diferències en el temps dels nostres avis. 
Relacions amb els companys: 

Habilitats socials: empatia, diàleg, cooperació, respecte,... 
Saber gaudir de la relació amb els altres. 
Relacions amb els adults: 

Habilitats socials amb els adults: Posar-se en el lloc d’un adult 
conegut o desconegut, saber relacionar-se amb els docents per  a 
difereents aspectes, respecte a l’adult. 
Presa de consciència del tipus de relació que estableix. 

 

Autoconeixement i gestió de les emocions: 

Capacitat d’autocontrol i de seguiment de les normes de grup. 
Habilitat per a enfrontar-se als conflictes. 
Reconeixement de les diferències individuals, negociació i resolució de 
conflictes. 
Coneixements de l’entorn social present i passat: 

Coneixement d’alguns aspectes de la diferent realitat en temps passats. 
Coneixement de la pròpia ciutat/poble: ús apropiat dels mitjans de 
comunicació. 
Coneixement dels mecanismes d’actuació en una societat democràtica. 
Identificació de l’organització de la pròpia ciutat/poble, estat, etc. 
Comprensió d’aspectes de la realitat social present. 
Relacions amb els companys: 

Habilitats socials: empatia, diàleg, cooperació, respecte,... 
Saber gaudir de la relació amb els altres. 
Desenvolupar bones relacions amb els dem,és i un sentiment de 
benestar dins del grup. 
Identificar responsabilitats en un grup i coneixer els difernts rols que es 
capaç de realitzar (membre, líder, secretari,..) 
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Relacions amb els adults: 

Habilitats socials amb els adults: Posar-se en el lloc d’un adult conegut o 
desconegut, saber relacionar-se amb els docents per  a difereents 
aspectes, respecte a l’adult. 
Presa de consciència del tipus de relació que estableix. 
Inserció en la vida activa: 

Realització d’algunes tasques domèstiques que permeten una 
independència personal: comprar, organitzar i arreglar la casa,.... 

 


