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Pla Individualitzat. Educació Primària.  
 

Curs acadèmic 2017 /2018  

1. Dades personals i escolars 

Alumne/a:  Sexe:   � Dona 
� Home 

Data naixement:  
País de naixement: 
Nivell: 

Tutor/a: 
Membres de l’Equip PI: 
Observacions:  
Motivat per: 
� Dictamen d’escolarització 
� Informe de necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 
� Avaluació psicopedagògica de l’EAP 
�    Resultat de l’avaluació inicial de l’alumnat nouvingut 
� Proposta del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 
Necessitats educatives derivades de: 
 
� Discapacitat 
 

� TEA � Trastorn 
aprenentatge 

�  Alteracions 
greus conducta 

� Altes 
capacitats 

� Malaltia  � Alumnat 
nouvingut  

� Altres 

Especificar:  
Data:  

1.1. Alumnes nouvinguts 

Data d’arribada a Catalunya:  

Data d’incorporació per primera vegada al sistema educatiu a Catalunya:  

Data d’arribada al centre:  

Tutor/a de l’aula d’acollida:  

Llengües que coneix 

Llengua o llengües familiars: 
Llengua o llengües d’escolarització prèvia 

- Llengües vehiculars dels aprenentatges:àrab 
- Llengües estrangeres que ha après: 

Altres llengües que coneix: 

Escolarització prèvia Anys d’escolarització prèvia: 
� Escolarització prèvia regular 
� Escolarització prèvia irregular 
� Sense escolarització prèvia 

 

2. Justificació 

 

 

 

 

3. Avaluació inicial 
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 4. Proposta educativa 

Tenint en compte que és un alumne que acaba d’arribar a Catalunya aquest any el treball se centrarà en: 

- Comprensió oral i escrita del vocabulari bàsic. 

- Expressió escrita: producció de frases senzilles. 

 

4.1. Competències prioritzades 

Competències bàsiques 

 Prioritats 

 
Competència 
comunicativa 
lingüística i 
audiovisual. 

- Comprendre textos orals de la vida quotidiana. 
- Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 
- Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa. 
- Llegir amb fluïdesa per comprendre textos. 
- Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el 

contingut i el propòsit de la lectura. 

 
Competència 

artística i cultural 

- Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural 
catalana i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana. 

Tractament de la 
informació i 

competència digital. 

- Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió i elaboració de 
textos. 

Competència 
d’aprendre a 

aprendre. 

- Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa. 

Competència 
d’autonomia i 

iniciativa personal. 

- Planificar i produir textos breus adequats a la situació comunicativa.  
- Mostrar interès per participar el les activitats. 
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 4.2. Àrees i tipus d’adaptació que es proposa 

 

Àmbit Àrea Dimensió Competència Nivell  Criteris avaluació 
À

m
b

it
 li

n
gü

ís
ti

c 

Ll
e

n
g

u
a

 c
a

ta
la

n
a

 

Dimensió 

comunicació 

oral 

1. Comprendre 

textos orals 

1.Copsar el tema i les idees principals dels 

textos orals en situacions comunicatives 

conegudes. 

  

2.Comprendre el sentit global dels textos 

orals, vinculant les idees principals i les 

secundàries. 

  

3.Comprendre i valorar textos orals en 

situacions comunicatives conegudes. 
  

2. Produir 

textos orals 

1.Produir textos orals de manera 

ordenada i comprensibles, amb un lèxic 

bàsic. 

  

2.Produir textos orals ben estructurats, 

amb un lèxic específic i utilitzant els 

elements no verbals i els prosòdics 

adequats. 

  

3.Produir textos orals molt ben 

estructurats, amb un lèxic precís i 

repertori variat . 

 

  

3. Interactuar 

oralment 

1. Utilitzar estratègies que facilitin la 

participació: saber escoltar i mantenir el 

tema, demanar i respectar el torn de 

paraula...  

  

2.Interactuar en situacions 

d’aprenentatge lligades a les àrees 

curriculars, aportant idees i respectant les 

dels altres. 
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3. Interactuar en diferents situacions 

comunicatives de tot tipus utilitzant 

estratègies per integrar en el propi 

discurs, si cal, les opinions dels altres. 

  

Dimensió 

comprensió 

lectora 

4. Llegir amb 

fluïdesa 

1.Llegir amb suficient fluïdesa per 

entendre i comunicar textos de la vida 

quotidiana. 

  

2. Llegir amb bona fluïdesa textos de la 

vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars, de fets i 

esdeveniments d’interès general en 

diferents formats i suports. 

  

3. Llegir amb bona fluïdesa textos 

escolars i de l’entorn, dels mitjans de 

comunicació, i textos complexos 

relacionats amb interessos personals, en 

diferents formats i suports. 

  

5. Interpretar i 

valorar 

textos 

1. Aplicar amb pautes concretes per a 

cada text, diferents estratègies per a 

comprendre el sentit global i la 

informació específica. 

  

2. Aplicar amb pautes generals diferents 

estratègies per comprendre el sentit 

global i la informació específica 

  

3. Aplicar de manera autònoma tot tipus 

d’estratègies per comprendre el sentit 

global i la informació específica de textos 

adequats a l’edat 

  

6. Semàntica i 

morfosintaxis 

1. Identificar el tipus de text per poder 

planificar el tipus de lectura. Analitzar 

l’estructura de paraules o expressions del 

vocabulari usual per deduir-ne el 

significat 

  

2. Utilitzar l’estructura interna dels textos 

per interpretar-los analíticament i també 
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de manera global 

3. Utilitzar les característiques 

Lingüístiques específiques de cada tipus 

de text per interpretar-los de manera 

analítica i global 

  

7. Gestió de la 

informació 

1. Aplicar estratègies per a la cerca, 

selecció i tractament de la informació, a 

partir de pautes donades, en diferents 

textos, a Internet i a les biblioteques. 

  

2. Aplicar estratègies per a la cerca, 

selecció i tractament de la informació, de 

forma autònoma, en diferents textos, a 

Internet i a les biblioteques. 

  

3. Aplicar estratègies per a la cerca, 

selecció i tractament de la informació, en 

diferents textos i valorar-ne el 

resultat. 

 

  

Dimensió 

expressió 

escrita 

8. Planificar 

l’escrit 

1. Planificar un text d’un tema proper 

amb l’ajuda de pautes concretes. 

  

2.Planificar textos de temes coneguts, 

amb l’ajuda de pautes generals. 

  

3. Planificar autònomament textos de 

temes diversos 

  

9. Produir 

textos 

1. Produir textos propers amb frases 

simples usant connectors freqüents, 

puntuació que marqui el final de frase, 

lèxic usual i normes ortogràfiques 

constants. 

  

2. Produir textos propers emprant una 

estructura correcta de frase, usant 

connectors i mantenint la concordança, 

amb un lèxic específic i les normes 

ortogràfiques que responguin a normes 

constants i excepcions de paraules més 
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usuals. 

3. Produir textos de tipologia diversa molt 

ben estructurats dirigits a diferents 

destinataris. Utilitzant un lèxic precís i les 

normes ortogràfiques i les excepcions del 

lèxic específic. 

  

10.Revisar per 

millorar 

1. Revisar, amb suport de pautes i 

elements de consulta, ortografia, lèxic i 

gramàtica, i algun aspecte que faci 

referència al contingut. Presentar el text 

amb una forma clara i entenedora. 

  

2. Revisar ortografia, lèxic, gramàtica i 

aspectes discursius (coherència i 

adequació) amb suport de pautes. 

Presentar l’escrit amb una forma 

adequada al tipus de text, a la 

funcionalitat i al format. 

  

3. Revisar de forma completa el text amb 

autonomia. 

  

Dimensió 

literària 

11. Llegir 

fragments i 

obres. 

Conèixer 

autors. 

1. Llegir fragments i obres literàries de la 

literatura infantil i juvenil reconeixent els 

seus elements fonamentals. 

  

2.Llegir fragments i obres literàries de la 

literatura infantil i juvenil reconeixent els 

seus elements. 

  

3. Llegir fragments i obres literàries 

reconeixent els seus elements, 

interpretant i valorant el llenguatge 

literari i donant opinió 

  

12. Crear textos 

amb recursos 

literaris. 

1. Crear textos narratius senzills, amb una 

trama simple 

  

2. Crear textos narratius i poètics més 

complexos 

  

3. Crear textos narratius i poètics 

emprant diversitat de recursos literaris de 
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manera original i amb riquesa lèxica. 

Dimensió 

plurilíngüe i 

multicultural 

13.Sentiment de 

pertinença 

1. Usar adequadament la llengua catalana 

en tots els àmbits que implica la vida 

escolar. 

  

2. Usar la llengua catalana adequadament 

en tots els àmbits que implica la vida 

escolar. Conèixer les principals 

característiques sociolingüístiques i 

culturals de la comunitat lingüística 

catalana 

  

3. Usar la llengua catalana adequadament 

i  col•laborar en la facilitació del 

coneixement de la llengua als companys 

que poden tenir-hi dificultat. 

  

14. Valorar la 

diversitat 

1. Conèixer la diversitat lingüística de la 

nostra societat i també del món.  

  

2. Ser capaç d’entendre paraules del 

vocabulari bàsic i expressions també 

bàsiques (salutacions, comiats...) en 

llengües romàniques diverses, 

especialment les més properes al català i 

al castellà. 

  

3. Ser capaç d’entendre frases molt 

simples en llengües romàniques diverses, 

especialment les més properes al català i 

al castellà. 
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À
m

b
it

 li
n

gü
ís

ti
c 

L
le

ng
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 e
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ra
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a 

Dimensió 

comunicació 

oral 

1.Obtenir 

informació i 

comprendre 

textos orals 

1.Comprendre frases senzilles i freqüents 

en situacions comunicatives properes 

amb ajut d’elements no verbals i suports 

visuals. 

  

2. Comprendre frases freqüents amb un 

registre estàndard, dels àmbits personal i 

escolar amb suport visual. 

  

3. Comprendre textos breus en situacions 

comunicatives diverses, amb i sense 

suport visual. Inferir informació no 

explícita.  

  

2. Produir textos 

orals 

1. Reproduir expressions i frases simples 

preparades. 

  

2. Produir expressions i frases simples 

amb algun suport. 

  

3. Produir textos orals breus de manera 

autònoma.  

  

3. Interactuar 

oralment 

1. Utilitzar estratègies per iniciar, 

mantenir i acabar una conversa. Resoldre 

situacions comunicatives amb vocabulari 

molt freqüent i frases senzilles. 
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2. utilitzar estratègies per iniciar, 

mantenir i acabar la conversa amb una 

complexitat cognitiva i amb ajut de 

suports.  

  

3. utilitzar estratègies per iniciar, 

mantenir i acabar la conversa amb certa 

complexitat cognitiva que requereix un 

mínim grau d’improvisació.  

  

Dimensió 

comprensió 

lectora 

4. Obtenir 

informació 

bàsica i 

comprendre 

textos escrits. 

1. Obtenir informació global i informació 

explícita bàsica d’un text breu i senzill de 

lèxic freqüent i quotidià amb l’ajuda de 

pautes generals. 

  

2. Obtenir informació implícita 

identificant  les idees principals de textos 

breus i senzills de lèxic conegut amb 

l’ajuda de pautes generals. 

  

3. Obtenir informació implícita 

diferenciant les idees principals i 

secundàries de textos breus i fer 

valoracions personals.  

  

5. Interpretar 

textos 

1. Interpretar els trets visuals, discursius i 

lingüístics simples en textos breus de 

temàtica molt coneguda, amb molt 

suport visual i amb lèxic i estructures 

senzilles. 

  

2. Interpretar els trets visuals, discursius i 

lingüístics en textos de temàtica 

coneguda i amb lèxic bàsic. 
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3. Interpretar els trets visuals, discursius i 

lingüístics en textos de certa llargada, 

d’àmbits diversos amb lèxic i estructures 

variades.  

  

 
6. Utilitzar eines 

de consulta. 

1. Utilitzar, a partir de pautes, eines 

de consulta senzilles, per accedir a la 

comprensió de mots.  

 

  

2. Utilitzar, amb suports generals, 

eines de consulta adequades i 

seleccionar la significació més pertinent 

per accedir a informació explícita.  

  

3. Utilitzar, de forma autònoma, 

eines de consulta variades i seleccionar la 

significació més pertinent per accedir a la 

comprensió d’informació implícita.  

  

Dimensió 

expressió 

escrita 

7. Planificar 

l’escrit 

1 Planificar la producció de textos 

senzills, amb un repertori lèxic freqüent i 

quotidià amb suports específics. 

  

2. Planificar la producció de textos 

senzills amb suport de pautes.  

  

3.Planificar, autònomament, la producció  

de textos senzills amb repertori lèxic 

específic a partir de la selecció d’idees.  

  

8. Produir 

textos 

1. Produir frases ben estructurades que 

conformin textos breus amb un repertori 

lèxic bàsic amb suport de pautes. 

  



                                                                              

Generalitat de Catalunya - Departament d’Educació 

Escola F.Escursell i Bartalot 

Tel. 93 691 77 01 

E-mail: a8038156@xtec.cat 

 

 
2. Produir textos senzills ben estructurats 

amb lèxic adequat, utilitzant connectors 

bàsics amb suports.  

  

3. Produir textos senzills ben estructurats 

i de tipologia diversa amb un repertori 

lèxic variat utilitzant connectors per 

donar cohesió al text. 

  

Dimensió 

literària 

10. Comprendre i 

valorar 

textos 

literaris. 

1. Comprendre textos literaris senzills, 

molt simples i propers als interessos de 

l’alumne amb l’ajuda de pautes concretes 

i valorar-los amb respostes no verbals i 

verbals molt bàsiques. 

  

2.Comprendre textos literaris senzills 

simples i propers als interessos de 

l’alumne, amb l’ajuda de pautes generals 

i valorar-los amb respostes verbals 

bàsiques.  

  

3.Comprendre textos literaris senzills 

relativament propers als interessos de 

l’alumne i valorar-los amb raonaments 

mínims.  

  

11. Reproduir 

oralment i 

reescriure 

textos 

literaris. 

1. Reproduir oralment textos literaris 

breus i molt senzills de manera 

suficientment entenedora amb molt 

suport i reescriure textos breus a partir 

de models. 

  

2.reproduir oralment textos literaris 

breus i senzills de manera suficientment 

entenedora amb algun suport i reescriure 

textos breus amb pautes. 
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3.Reproduir oralment textos literaris 

breus i senzills manera entenedora i 

autònomament, i reescriure textos breus 

amb l’ajut de suports específics.  

  

À
m

b
it

 m
at

e
m

àt
ic

 

M
a

te
m

à
ti

q
u

e
s 

Dimensió 

resolució de 

problemes 

1.Traduir un 

problema a una 

representació 

matemàtica i 

emprar 

conceptes, eines i 

estratègies 

matemàtiques 

per resoldre’l. 

1. Explicar un problema en llenguatge propi, 

usant materials, dibuixos, esquemes o 

expressions aritmètiques, i emprar 

estratègies personals i eines matemàtiques 

elementals, que serveixin per resoldre’l 

  

2.Traduir un problema al llenguatge 

matemàtic bàsic i emprar conceptes, eines i 

estratègies matemàtiques per resoldre’l i 

explicar el procés seguit.  

  

3.Traduir un problema a llenguatge 

matemàtic i emprar conceptes, eines i 

estratègies matemàtiques per resoldre’l, 

justificant els passos seguits en el procés.  

  

2.Donar i 

comprovar la 

solució d’un 

problema d’acord 

amb les 

preguntes 

plantejades. 

1. Donar la solució d’un problema 

interpretant la pregunta en el seu context i 

valorar si la resposta és raonable.  

  

2.Donar la solució d’un problema interpretant 

la pregunta en el seu context, i comprovar 

tant si és raonable com si compleix les 

condicions donades. 

  

3.Donar la solució d’un problema i comprovar 

tant si és raonable com correcta, i plantejar-

se i explorar si hi pot haver més solucions. 

  

3.Fer preguntes i 

generar 

problemes de 

caire matemàtic. 

1.Fer preguntes de caire matemàtic i generar 

problemes que impliquin reconeixement d’un 

concepte, fer una operació aritmètica o 

interpretar un gràfic, taula o figura.  

  

2.Fer preguntes de caire matemàtic i generar 

problemes que impliquin més d’una etapa en 

la resolució, estendre un patró o usar la 

informació donada per un gràfic, taula o 

figura per resoldre el problema.  
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3.Fer preguntes de caire matemàtic i generar 

problemes que impliquin diverses etapes i on 

calgui prendre decisions i buscar dades, 

generalitzar un patró o usar diverses 

representacions.  

  

Dimensió 

comunicaci

ó i 

representac

ió 

8.Expressar idees 

i processos 

matemàtics de 

manera 

comprensible tot 

emprant el 

llenguatge verbal 

(oral i escrit). 

1. Expressar oralment de manera 

comprensible la pròpia percepció d’una idea 

o d’un procés matemàtic prèviament 

treballat. Interactuar amb els altres de 

manera oral. 

  

2.Expressar oralment la pròpia percepció 

d’una idea o d’un procés matemàtic 

prèviament treballat i modificar-lo, si cal, 

incorporant, també, els suggeriments dels 

altres. Fer aportacions, en forma oral, a les 

expressions dels altres.  

  

3.Expressar per escrit de manera 

comprensible la pròpia percepció d’una idea 

o d’un procés matemàtic prèviament 

treballat. Fer observacions, aportacions o 

preguntes a les expressions dels altres de 

forma oral.  
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4.3. Horari de l’alumne/a 

Horari  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  
9 a 10h      
10 a 11h       

11 a 
11.30h 

Esbarjo Esbarjo  Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

11.30 a 
12.30h 

     

 Dinar Dinar Dinar Dinar  Dinar 
15.00 a 
15.30h 

     

15.30 a 
16.30h 

     

 

4.4. Resum de l’organització dels suports de l’alum ne 

Àrees Professor/a 
Hores a l’aula ordinària  Hores de suports 

i/o recursos fora 
de l’aula ordinària 

Sense 
suport 

Amb suport  
 

Llengua castellana i literatura     
Llengua catalana i literatura     

Llengua estrangera     
Coneixement del medi natural, 

social i cultural 
    

Educació artística     
Educació física     

Educació per la ciutadania i els 
drets humans 

    

Matemàtiques     
 

4.5. Orientacions metodològiques 

 

Metodologia: 

 - Establir connexions entre els coneixements previs escolars o personals i els aprenentatges 
nous. 

 - Promoure el treball col·laboratiu i l’aprenentatge entre iguals. 

 

 

Organització de les tasques: 

 - Proporcionar estratègies d’autonomia en el treball personal a partir de l’ús de pautes, 
observació de models, reelaboració d’activitats pròpies... 

 

Interaccions a l’aula: 

 - Facilitar suports i bastides que permetin comprendre i seguir les explicacions del docent. 

 - Fer servir frases breus i ben estructurades. 
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 - Oferir recordatoris/pautes/referents per a aprenentatges (normes ortogràfiques...) 

 - Promoure activitats en petit grup o per parelles que afavoreixin l’ajuda mútua, 
l’aprenentatge entre iguals i el treball cooperatiu. 

 - Proporcionar pautes per ajudar els alumnes nous a presentar-se davant els seus 
companys. 

 

 

Avaluació i valoració i correcció de les tasques: 

 - Fer reconeixements de l’esforç personal i de les produccions dels alumnes davant del grup i 
d’altres membres de la comunitat educativa. 

 - Considerar l’error com a part de la millora del procés d’aprenentatge i evitar-ne les 
valoracions negatives.   

 

4.6. Materials i recursos 

S’utilitza material molt divers, tant d’elaboració pròpia, com llibres, jocs de taula i material publicat per 
aquesta finalitat. El material ha de provar la participació de l’alumne en el procés d’aprenentatge. A 
continuació trobem un llistat del material publicat que utilitzem regularment:  

o Viure a Catalunya. Làmines 
o Comencem. Programa d’educació compensatòria, Comarques Gironines. 
o Jocs de taula 
o Edu365 i JClic. 
o Comprensions lectores d’aula d’acollida. 
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5. Participació de la família 

Acords amb la família:  

a) 
b) 
c) 

El pare, la mare o els tutors legals són informats d’aquest pla individualitzat i n’acorden amb el tutor/a el 
seguiment. 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a:                                 

 

 

 

Segell i data:                                                  Tutora Aula d’Acollida: 
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6. Reunions de coordinació i seguiment del PI 

Data de la primera reunió d’avaluació inicial de l’equip PI: 

Participants:  

Temes tractats:  

Acords:.  
Data propera reunió:  

Data reunió i participants: 
Temes tractats: 
Acords: 
Data propera reunió: 

7. Avaluació del Pl 

1r trimestre  
 
 
2n trimestre 
 

 

3r trimestre 
 

 
Propostes per a la continuació/revisió/finalització  del PI  de cara al curs següent 
 
 
 


