
Dimensió Connexions

Competència 
SECCIÓ

Indicadors 
Assoliment Excel·lent (AE) Assoliment Notable (AN) Assoliment Satisfactori (AS) No Assolit (NA)

Establir relacions entre 
diferents conceptes, així 
com entre els diversos 
significats d’un mateix 
concepte.
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I 1

IDENTIFICACIÓ DE CONCEPTES 
MATEMÀTICS

Distingeix clarament els conceptes i 
els diversos significats d’un mateix 
concepte.

Necessita ajuda per distingir els 
conceptes i els diversos significats d’un 
mateix concepte.

Distingeix amb dificultat tot i l’ajuda els 
conceptes i els significats del mateix 
concepte.

No aconsegueix distingir els conceptes 
ni els diversos significats d’un mateix 
concepte.

I 2 ESTABLIMENT DE RELACIONS
Estableix relacions entre conceptes 
matemàtics.

Li cal l’ajut del mestre per establir 
relacions entre conceptes matemàtics.

Tot i l’ajut del mestre, té dificultats 
a establir relacions entre conceptes 
matemàtics.

Malgrat el suport del docent, no 
aconsegueix relacionar conceptes 
matemàtics.

I 3 ÚS DEL LLENGUATGE
Fa servir molt bé el llenguatge 
matemàtic per explicar les relacions 
entre conceptes matemàtics.

Fa servir un llenguatge matemàtic bàsic 
i simple per explicar les relacions entre 
conceptes matemàtics.

Fa servir un llenguatge col·loquial per 
explicar bàsicament les relacions entre 
conceptes matemàtics.

Explica amb dificultat les relacions entre 
conceptes matemàtics fent servir un 
llenguatge poc precís.ENS HI FIXEM/HO 

SABIES?

Identificar les 
matemàtiques 
implicades en situacions 
quotidianes i escolars. 
Cercar situacions que es 
puguin relacionar amb 
idees matemàtiques 
concretes.
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I 4
IDENTIFICACIÓ DE LES 

MATEMÀTIQUES EN 
SITUACIONS QUOTIDIANES

Identifica fàcilment i autònomament les 
matemàtiques en situacions quotidianes 
i escolars.

Identifica les matemàtiques en 
situacions quotidianes i escolars si se li 
donen pautes.

Identifica amb dificultat les 
matemàtiques en situacions quotidianes 
i escolars, tot i donar-li pautes.

Té problemes per identificar expressions 
i representacions matemàtiques en 
situacions quotidianes i escolars.

I 5
RELACIÓ DE SITUACIONS AMB 

IDEES MATEMÀTIQUES

Relaciona fàcilment situacions 
quotidianes i escolars amb idees 
matemàtiques.

Relaciona situacions quotidianes i 
escolars amb idees matemàtiques quan 
se li donen pautes genèriques.

Quan es troba davant d’una situació 
quotidiana o escolar, li costa relacionar-
la amb les matemàtiques.

Normalment no sap relacionar les 
situacions quotidianes amb les idees 
matemàtiques treballades.

ENS HI FIXEM/ENS 
PREPAREM

O T T RsLLA E

Aquest document permet avaluar les competències bàsiques  

de la dimensió Connexions. D’ús exclusiu per a usuaris  

de Text-laGalera des de l’Àrea d’Educadors.


