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TÍTOL  
DE LA UNITAT

CONTINGUTS
Nombres que incloguin fins a les centenes de miler.

Valor posicional de les xifres.

Comparació i ordenació de nombres.

Sumes portant-ne.

Propietat commutativa i element neutre de la suma.

Propietat associativa de la suma.

L’ús dels parèntesis en sumes i multiplicacions combinades.

Càlcul mental.

Unitats de temps: segle, any, semestre, trimestre, mes, setmana, 
dia, hora i minut.

Localització de punts en uns sistemes de coordenades.

Resolució d’un problema seguint el procés adequat.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Fer sumes de nombres que incloguin fins a les centenes de miler.

Conèixer el valor posicional de les xifres.

Comparar i ordenar nombres.

Fer sumes portant-ne.

Conèixer la propietat commutativa i l’element neutre de la suma.

Conèixer la propietat associativa de la suma.

Saber usar els parèntesis en sumes i multiplicacions combinades.

Exercitar el càlcul mental.

Conèixer les unitats de temps: segle, any, semestre, trimestre, 
mes, setmana, dia, hora i minut.

Localitzar punts en uns sistemes de coordenades.

Resoldre un problema seguint el procés adequat.

QUE N’ÉS, 
DE BONIC, 
L’UNIVERS...!
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

•  Recerca, selecció i processament de la informació provinent de 
tot tipus de mitjans, convencionals o digitals, i de tota mena de 
suport.

•  Tractament de la informació (tècniques per a memoritzar, 
organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

Competència artística i cultural

•  Ús de recursos de l’expressió i la representació que faciliten la 
realització de les creacions individuals i socials.

Tractament de la informació i competència digital

•  Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, 
amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els 
suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

•  Transformació de la informació en coneixement.

Competència matemàtica

•  Comprensió, utilització i relació dels nombres, els símbols o les 
formes d’expressió i raonament matemàtic.

•  Comprensió i resolució de problemes i situacions relacionades 
amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral 
i social.

•  Coneixement i maneig dels elements bàsics (distints tipus de 
nombres, operacions, mesures, símbols, elements geomètrics, 
etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

•  Posada en pràctica de processos de raonament que condueixin a 
la solució de problemes o a l’obtenció de la informació.

•  Anàlisi, interpretació i expressió amb claredat i precisió 
d’informació, dades i argumentacions.

•  Capacitat de seguir determinats processos de pensament (com la 
inducció i la deducció, entre d’altres).

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Fa sumes de nombres que incloguin fins a les centenes de miler.

Coneix el valor posicional de les xifres.

Compara i ordena nombres.

Fa sumes portant-ne.

Coneix la propietat commutativa i l’element neutre de la suma.

Coneix la propietat associativa de la suma.

Sap usar els parèntesis en sumes i multiplicacions combinades.

Sap fer exercicis de càlcul mental.

Coneix les unitats de temps: segle, any, semestre, trimestre, mes, 
setmana, dia, hora i minut.

Localitza punts en sistemes de coordenades.

Resol un problema a partir del procés que cal seguir per a 
aconseguir-ho.
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