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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  - Abastar els continguts conceptuals de mesura i geometria que intervenen a l’Educació Infantil 
(escola bressol i parvulari) i donar instruments per a la seva didàctica 
- Donar a conèixer el desenvolupament en el nen dels conceptes relacionats amb la mesura i 
l’entorn geomètric, presentar el paper dels mestres com a conductor dels aprenentatges i el paper de la 
manipulació com a recurs bàsic. 
- Aportar eines al futur mestre per analitzar, crear i utilitzar recursos i materials didàctics en 
relació al treball de mesura i geometria a l’educació infantil 
- Afavorir una visió de les matemàtiques que permeti treballar-les a l’etapa infantil d’una manera 
integrada a la vida quotidiana del nen i en relació a la globalitat dels seus aprenentatges i amb el seu 
entorn.       
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
  Aprenentatge de la mesura, mesura de longitud, mesura de temps 
- Procediments generals en l’aprenentatge de la geometria 
- Orientació i direcció a l’espai 
- Visualització, dibuix i construcció 
- Relacions i transformacions geomètriques      
 
3. Avaluació 
 
Es considera l’avaluació de la matèria des de dos aspectes fonamentals: el formatiu i l’acreditatiu. 
L’avaluació formativa es desenvolupa al llarg del quatrimestre i té com a funció primordial animar 
l’alumne a què estigui atent al seu propi procés d’aprenentatge i al ritme d’elaboració dels diferents 
treballs, de manera que pugui fer readaptacions del seu ritme. L’avaluació acreditativa té com a funció 
principal dotar el professorat d’eines per decidir l’assoliment de competències per part de l’alumne 
respecte a l’assignatura.  
Les competències transversals que s’avaluaran en aquesta matèria són: 
- Competències comunicatives: Construcció de coneixement expert en interacció 
- Competències científiques/procedimentals: Reflexió sobre la relació teoria-pràctica 
- Competències desenvolupament autoaprenentatge:        capacitat d’organització 
Des del punt de vista d eles competències específiques de la matèria s’avaluarà l’assoliment dels 
continguts, en particular, la integració dels més rellevants per a la matèria, la pertinença de les 
produccions i les respostes dels alumnes i la capacitat d’argumentar-les.  
L’avaluació acreditativa s’estructura a partir de: 
- Proves i activitats de procés que representen un 25% de la nota. 
- Valoració final de treballs, un 25% de la nota. 
- Prova final escrita, que representa el 50% de la nota. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Hi haurà un bloc de lectures obligatòries que l'estudiant podrà aconseguir a través del Campus Virtual. En 
aquest espai, a més, els estudiants trobaran materials que els ajudaran a estudiar, fer els treballs en grup i 
els treballs individuals 
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