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DADES DEL CENTRE 
 
Nom del centre:  
Localitat:  
Etapa:   Primària            Nivell : 4r 
 

 

MOTIU DE L’ELABORACIÓ DEL PLA 
 
Alumne d’altes capacitats.  
Està escolaritzat al centre des de P-3  
Es un alumne que compren i té un molt bon nivell pel que fa al curriculum. 
Presenta dificultats en la relació amb els igual, és més aviat introvertit i va bastant sol. 
 

 
a) Mesures ordinàries:   
-  En les diferents àrees i matèries un cop finalitzi les tasques que se li encomanen, dura  
a terme activitats d’ampliació de coneixement, basades en la cerca d’informació a la 
biblioteca o racó del PuntEdu. 
- Col.laborarà en petits grup en la realització de tasques cooperatives amb la finalitat de 
potenciar bones relacions amb els altres.  
-   Els criteris de l'avaluació seran els mateixos que la resta d’alumnat, més alguna        
questió relacionades amb el treball de cerca i d’ampliació que desenvolupi. 
b)  Mesures extraordinàries 
Es treballarà estrategies a nivell metacognitiu, fomentant la utilització de les TIC. 
Podrà realitzar presentacions,mapes conceptuals, que facilitin la comprensió a nivell 
visual dels diferents temes tractats i es els podrà compartir amb la resta d’alumnat. 



c) Mesures excepcionals:  
 Donat que el seu nivell en l’àrea d’educació musical és per sobre del curricular del nivell 
que li pertoca, i donat que realitza activitats al Conservatori, aquest curs acadèmic serà 
excent d’aquesta materia i en el temps d’aquesta àrea,  realitzarà petits projectes a 
nivell manipulatius amb alumnat de 5è de primària , a fi d’anar coneixent i establint 
bones relacions per si cal en un moment donat fer un abançament de curs. 
 
d) Altres mesures proposades: 
Realitzar teatre a nivell d’activitat extraescolar . 
Potenciar alguna activitat esportiva no competitiva. 
 
Tutor o tutora                 Pare/mare/alumne/a                 Director/ra 
Nom i cognoms                Nom i cognoms                           Nom i cognoms 
 
 
 
 
Signatura                        Signatura                                     Signatura 
 
 
 


