
ÀMBIT LINGÜÍSTIC I MATEMÀTIC
Quaderns per treballar i avaluar 
segons les dimensions 
i els àmbits a l’ESO
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Per què 
DIMENSIONA?
Els documents d’Identificació i desplegament de 
les competències bàsiques elaborats pel Departa-
ment d’Educació des del 2012 han permès refor-
mar l’arquitectura global del currículum de manera 
que les competències hi han quedat incorporades 
estructuralment sota la consideració de ser objec-
tius finals d’etapa. 

En conseqüència, el currículum ha deixat de ser un 
simple contenidor de continguts disciplinaris per 
esdevenir un instrument dinàmic de gestió dels 
aprenentatges dels estudiants.

La identificació i desenvolupament de les compe-
tències bàsiques pròpies de cada àmbit, agrupades 
en blocs anomenats dimensions, ha comportat la 
concreció d’un sistema d’aprenentatge orientat al 
desenvolupament competencial, que connecta el 
coneixement amb la realitat. Un sistema que ha de 
permetre comprovar l’ús competent que els alum-
nes fan del coneixement de la realitat, és a dir, com 
assenyala l’ordre d’avaluació de l’educació secun-
dària obligatòria (ORDRE ENS/108/2018), el grau 
d’assoliment de les competències dels àmbits.

FONT: Sarramona, J. (2015). Competències bàsiques i currículum 

(volum I). Barcelona: ICE-HORSORI

Una resposta 
rigorosa, pràctica 
i eficaç
Els quaderns Dimensiona del projecte Construïm 
donen resposta a aquest marc curricular.

• Als professors, mitjançant la identificació de les 
dimensions en totes les activitats dels quaderns, 
i a través de recursos didàctics i instruments 
l’avaluació per valorar el grau d’assoliment de les 
competències segons les dimensions i els àmbits.

• Als alumnes, ajudant-los a practicar i comprendre 
els continguts curriculars, conèixer les competèn-
cies per les quals se’ls avaluarà, a ser conscients 
de l’aprenentatge, i capaços d’aplicar i transferir 
els coneixements en contextos reals.
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Les dimensions activitat a activitat

Al costat de cada activitat dels nous quaderns Dimensiona s’identifiquen:

• Les dimensions.

• Les competències bàsiques de cada dimensió.

Dimensions i 
competències de 
l’àmbit lingüístic

Dimensions i 
competències de 

l’àmbit matemàtic

Comprensió 
lectora

C1 C2 C3

C1 C2 C3 C4 C9 C10 C11 
C12

A1 A2 A3C4 C5 C6 C7 C8 C9

C5 C6

C10 C11 C12

C7 C8

Resolució de 
problemes

Expressió 
escrita

Raonament 
i prova

Comunicació 
oral

Connexions

Literària

Comunicació i 
representació

Actitudinal 
i plurilingüe

Llengua catalana i literatura
Lengua castellana y literaturaÀrees

MatemàtiquesÀrea

Avaluació segons les dimensions

Els recursos didàctics del professor ajuden a desenvolupar i avaluar segons les dimensions:

• Relació dels continguts curriculars i els criteris d’avaluació amb les dimensions, les 
competències bàsiques d’àmbit, els continguts clau associats i els nivells d’assoliment de 
les competències.

• Eina d’avaluació de les activitats i els examens de cada unitat segons les dimensions.
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Amb espiral i fulls 
per arrencar

Amb un disseny 
espaiós per escriure

Amb imatges i 
fotografies a tot 

color

Amb teoria activa 
destacada

Amb un ampli 
ventall d’activitats

Àmbit lingüístic. Llengua catalana i literatura
Per a l’alumne

Els quaderns Dimensiona estan pensats per fer-ne un ús molt pràctic.
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Els pictogrames 
Identifiquen les dimensions 
i les competències.

Escolta 
l’audiolec

tura!

AUDIOLECTURES AMB CODIS QR
Els textos de les unitats es poden escoltar per 
mitjà d’audiolectures.

LA MEVA TEORiA
Quadres, esquemes… per completar que ajuden 
l’alumne a construir el coneixement.

LA LLENGUA EN…
Activitats de transferència a situacions i contextos 
socials i culturals reals.

TIPUS D’ACTIVITATS

EL MEU DIARI
Al final de les unitats s’inclouen activitats de 
metacognició.

Ampliacions
Petits textos 
d’ajuda en 
context per 
resoldre les 
activitats.



Con espiral y hojas 
para arrancar

Con un diseño 
espacioso para 

escribir

Con imágenes y 
fotografías a todo 

color

Con teoría activa 
destacada

Con un amplio 
abanico de 
actividades

Ámbito lingüístico. Lengua castellana y literatura
Para el alumno

Los cuadernos Dimensiona estan pensados para que su uso sea muy práctico.
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AUDIOLECTURAS CON CÓDIGOS QR
Los textos de las unidades se pueden escuchar 
en forma de audiolecturas.

MI TEORÍA
Cuadros, esquemas… para completar que ayudan 
al alumno a construir el conocimiento.

INVESTIGO 
Incluye actividades de investigación que 
favorecen la participación activa del alumno.

LA LENGUA EN…
Actividades de transferencia a situaciones y 
contextos sociales y culturales reales.

MI DIARIO
Al final de las unidades se incluyen actividades 
de metacognición.

Ampliaciones
Pequeños textos de ayuda en contexto 

para resolver las actividades.

TIPOS DE ACTIVIDADES

Los pictogramas 
Identifican las dimensiones 
y las competencias.

¡Escucha la 
audiolectura!



Amb espiral i fulls 
per arrencar

Amb un disseny 
espaiós per escriure

Amb imatges i 
fotografies a tot 

color

Amb teoria activa 
destacada

Amb un ampli 
ventall d’activitats
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Àmbit matemàtic. Matemàtiques
Per a l’alumne

Els quaderns Dimensiona estan pensats per fer-ne un ús molt pràctic.
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Els pictogrames 
identifiquen les dimensions 
i les competències.

LA MEVA TEORiA
Activitats perquè l’alumne dedueixi i completi 
els coneixements teòrics.

ACTIVITATS D’APLICACIÓ
Activitats per aplicar els coneixements a la 
realitat.

LES MATES A…
Activitats de transferència a situacions i 
contextos socials i culturals.

TIPUS D’ACTIVITATS

QUINA MÀQUINA!
Activitats finals de pràctica dels continguts de 
la unitat.

EL MEU DIARI
Activitats de metacognició al final de la unitat 
per reflexionar sobre els aprenentatges.

Ampliacions
Petits textos 
d’ajuda en 
context per 
resoldre les 
activitats.

En algunes 
activitats 

s’inclouen 
procediments 

guiats
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Accedeix als recursos a través d’SM Educamos

SM Educamos és un espai de fàcil accés, usable, intuïtiu i modern, que s’adapta a tots els dispositius i en 
els quals pots activar totes les llicències de materials de Cruïlla i SM.

Per accedir als recursos didàctics dels quaderns Dimensiona només cal que activis a SM Educamos la 
llicència que rebràs al centre.

Et farem arribar 
al teu centre les 
instruccions d’accés 
a l’entorn digital i la 
teva llicència.

Registra’t (o obre una sessió),  fes clic a 
+ Codis i Llicències i afegeix la llicència 
per activar-la.

Un cop hagis activat la llicència 
et podràs descarregar l’app 
de l’entorn digital amb la qual 
també podràs accedir als 
continguts fora de línia.

Recursos
per al professor

El professor disposa d’una 
llicència per accedir a tots els 
recursos del quadern:

• Visor del quadern per 
projectar a l’aula, amb 
enllaços a les audiolectures.

• Visor del quadern amb les 
solucions de les activitats.

• Recursos didàctics.

1 2 3
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login.smeducamos.com
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Àmbit lingüístic

Àmbit matemàtic

Recursos per preparar les classes

Programació

Excel general per a cada matèria i curs en què s’indica la relació dels continguts amb:

• Els continguts curriculars • Les dimensions

• Els continguts clau associats • Les competències bàsiques d’àmbit

• Els criteris d’avaluació • Els nivells d’assoliment de les competències
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Recursos per projectar

Visor del quadern

A través de l’entorn SM Educamos 
el professor accedeix a un visor 
del quadern que pot projectar 
a l’aula.

Recursos per ampliar i atendre la diversitat

• Totes les lectures i textos literaris dels llibres del projecte Construïm en l’àmbit lingüístic.

• Les activitats finals dels llibres del projecte Construïm de matemàtiques (càlcul mental, raonament, 
ampliació, resolució de problemes, jocs i enigmes…)

• Selecció d’activitats del repositori ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) del Departament 
d’Educació, classificades segons les competències bàsiques de cada àmbit.

• Audiolectures de l’àmbit lingüístic per descarregar-se.

Visor del quadern amb 
solucionari 

Permet mostar les 
solucions de cada activitat.

Àudios
Enllaços de les audiolectures 
en els quaderns de l’àmbit 
lingüístic.
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El professor obté una mitjana 
només de les activitats i les 
proves que decideixi avaluar, 
segons la dimensió predominant 
dels continguts avaluables.

Recursos per a l’avaluació

Eina d’avaluació segons les dimensions i àmbits en format Excel
• Cada document Excel té 3 o 4 fulls: un per a cada unitat i un de trimestral.

• Permet avaluar les activitats de les unitats i obtenir-ne una nota mitjana.

• Es poden afegir, si es vol, els resultats de les proves d’avaluació de les unitats.

La primera columna, destinada al 
nom dels alumnes, resta immòbil 
per acostar el nom a les mitjanes.

Les dimensions s’identifiquen 
amb els mateixos colors que en 
els quaderns.

Resolució de problemes
Raonament i prova
Connexions
Comunicació i representació

Anota els resultats de 
les proves d’avaluació.

Pots personalitzar el 
percentatge de ponderació 

de la nota mitjana dels 
exàmens en el resultat global.

Per defecte és d’un 50%.

Seguiment de la unitat i trimestral

Mitjana de 
la unitat

Mitjana trimestral

Hi apareix la 
mitjana ponderal 
per dimensions 
tenint en compte 
les activitats 
i les proves 
d’avaluació.
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Exemple àmbit matemàtic

Anota els resultats de les activitats. 
Pots escollir les que vulguis avaluar, 
no cal que siguin totes.



• Els quaderns Dimensiona cobreixen 
el currículum dels àmbits matemàtic i 
lingüístic (llengua catalana i literatura, 
lengua castellana y literatura).

• La identificació del treball de les 
competències per dimensions i els 
recursos d’avaluació, també segons les 
dimensions, t’ajuden a complementar 
els teus materials de l’àrea i respondre 
amb rigor el currículum.

• En combinació amb els llibres digitals 
del projecte Construïm tindràs accés 
al ventall de continguts i funcions de 
l’entorn del projecte i podràs:

Fer grups

Utilitzar continguts com vídeos, jocs 
i activitats de llengua i ortografia, de 
càlcul i geogebra, autoavaluacions 
interactives, etc.

Personalitzar l’entorn amb els teus 
continguts digitals.

Crear i assignar tasques individuals i 
col·lectives.

Organitzar treballs de col·laboració 
en línia: fòrums de debat i galeries 
d’imatges.

• A més a més, els quaderns Dimensiona 
segueixen la mateixa estructura 
d’unitats que els llibres del projecte 
Construïm. D’aquesta manera 
proporcionen un suport al treball digital, 
tant a l’alumne com al professor, des del 
format paper fungible.

Dimensiona i Construïm,
la suma flexible

Quaderns + Llibre digital
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Coneixes APPRENDER?
La manera més divertida d’aprendre

Apprender és el major marketplace d’apps educatives destinades 
a l’àmbit educatiu. Totes les aplicacions estan avalades per l’equip 
pedagògic d’SM.

Aquestes són algunes de les apps que hi trobaràs...

ARTOM
L’anatomia del cos 
humà com mai 
l’havies vist!

ARTRIC
Per treballar i 
manipular formes 
geomètriques en 3D.

CRANTAL
Per aprendre 
mètodes, tècniques 
i practicar el càlcul 
matemàtic.

ARLANT
Descobreix les 
característiques i 
els processos vitals 
de les plantes.

ARXY
Coneix el 
sistema solar i 
els seus misteris 
amb tot detall.

ARKIM
Una app per 
entendre i observar 
els compostos 
químics.

Descobreix-ne moltes 

més, a

apprender.sm!

Amb 
apps educactives
també en català

100% digital
Només cal 

un dispostiu: 
tauleta, mòbil o 

escriptori.

Cada app diposa 
d’una fitxa 

pedagògica amb 
els cursos, àrees i 
una descripció de 
les Intel·ligències 

Múltiples.

Seguiment per a 
les famílies i els 
professors amb 

els resultats, 
l’ús o el temps 

destinat a cada 
IIMM.

Contingjuts 
gamificats que 

ajuden a millorar 
el rendiment 
dels alumnes.



DIMENSIONA
Per a més informació

www. cruilla.cat/dimensiona
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