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LA NOVA AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  I ELS NOUS MODELS D’INFORMES  

Benvolgudes famílies, 

Teniu a les mans els nous models d’avaluació de Primària que s’adeqüen al Decret 

d’avaluació de Primària ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen 
el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en 
l’educació primària. 

En aquest Decret s’estableix que les avaluacions es regiran per unes noves qualificacions.  

A fi que tingueu coneixement del que s’avalua a 

cada àrea us hem preparat un resum del que diu 

l’esmentat Decret. Creiem que us ha d’ajudar a 

comprendre millor la informació que us fem 

arribar. 

Els alumnes han de cursar en cadascun dels 

cursos de l’etapa les àrees de coneixement 

següents: 

1) Àmbit lingüístic: 

a)  Àrea de llengua catalana i literatura.  

b) Àrea de llengua castellana i literatura..  

c) Àrea de primera llengua estrangera.  

2) Àmbit matemàtic  

a) Àrea de matemàtiques.  

3) Àmbit de coneixement del medi.  

a) Àrea de coneixement del medi natural.  

b) Àrea de coneixement del medi social i cultural.  

4) Àmbit artístic  

a) Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa.  

5) Àmbit  d’educació física 

a) Àrea d’educació física 

6) Àmbit d’educació en valors  

a) Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió 

 Assoliment excel·lent (AE), 9-10 

 Assoliment notable (AN), 7-9 

 Assoliment satisfactori (AS), 5-7 

 No-assoliment (NA), 0-5  

Noteu que no hi ha el Bé. 
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Així mateix a cada àrea hi ha definides unes dimensions que s’han avaluar i que són les 
que apareixen als informes. La majoria ja les coneixeu perquè han sortit en anteriors 
informes i us n’hem parlat en les entrevistes, d’altres són noves i és per això que us fem un 
petit resum del que s’hi avalua: 

Àrees de llengua catalana, castellana i estrangera ( anglès) 

 Dimensió comunicació oral. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat de 
comprendre i expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa. 
Escoltar i parlar, comprendre...  La comprensió de textos orals és una de les 
habilitats que els alumnes necessiten per comunicar-se en situacions habituals, 
formals i no formals, i per aprendre i adquirir la llengua estrangera. 

 Dimensió comprensió lectora. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat d’una 
persona per entendre, valorar i emprar textos escrits. Per comprendre, el lector 
necessita reconèixer les lletres, les paraules, les frases, però també interpretar el 
missatge que porta el text. La lectura apareix profundament relacionada amb la 
capacitat per aprendre i pensar.  

 Dimensió expressió escrita. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat d’utilitzar 
l’escriptura com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i 
participar en la societat.  L’ortografia, la correcció gramatical, la coherència en 
l’expressió de les idees,... 

 Dimensió literària. En aquesta dimensió s’avalua  la capacitat de llegir fragments i 
obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, 
castellana i universal. De la mateixa manera s’avalua la capacitat de crear textos 
amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. 

 Dimensió plurilingüe i intercultural. En aquesta dimensió s’avaluen les habilitats i 
destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones basats 
en els usos socials de les llengües en contextos multilingües. 

Àrea de matemàtiques 

 Dimensió resolució de problemes. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat 
d’enfrontament amb una situació desconeguda que es planteja a través d’un conjunt 
de dades i que requereix reflexionar, prendre decisions i dissenyar estratègies. Cal 
distingir bé entre un problema i un exercici. Un problema,  sempre convida a la 
recerca i, en la seva resolució, hi ha una espurna de descobriment que permet 
experimentar l’encant d’assolir la solució.  Una metodologia centrada en la resolució 
de problemes dóna l’oportunitat de desvetllar en els alumnes el gust per enfrontar-se 
a un repte, lluitar-hi de manera tenaç, experimentar, cercar ajut adequat, si cal, 
assaborir l’èxit i adquirir confiança en les pròpies capacitats. 

 Dimensió raonament i prova. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat de provar, 
argumentar, justificar que permeten donar sentit al coneixement matemàtic. 
S’avaluen per tant els continguts de : Significat de les operacions, de les propietats i 
les seves relacions entre elles. - Patrons. - Equivalència. - Les figures geomètriques: 
elements, característiques (2D i 3D) i propietats. - Taules i gràfiques. - Nombres. 
Relacions entre nombres. - Transformacions geomètriques... 
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 Dimensió connexions. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat de connectar, 
trobar i aplicar relacions. Així doncs s’hi avaluen els continguts de:  Nombres. 
Relacions entre nombres. - Sistema de numeració decimal. -  Càlcul (mental, 
estimatiu, algorísmic, amb eines TIC). - Patrons. Transformacions geomètriques. - 
Magnituds mesurables. Unitats estàndards. - Relacions espacials. - Obtenció, 
representació i interpretació de dades estadístiques... 

 Dimensió comunicació i representació. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat 
de construir, estructurar i comunicar idees matemàtiques. La comunicació 
matemàtica, des dels esbossos més simples fins al llenguatge simbòlic més elaborat, 
sempre implica representació. Aquí hi entren:  Càlcul (mental, estimatiu, algorísmic, 
amb eines TIC). - Equivalència. - Magnituds mesurables. Unitats estàndards. - 
Tècniques, instruments de mesura. - Relacions espacials. - Les figures 
geomètriques: elements, característiques (2D i 3D) i propietats. - Obtenció, 
representació i interpretació de dades estadístiques. - Sistema de numeració 
decimal. - Taules i gràfiques. - Transformacions geomètriques. - Fenòmens aleatoris. 

Àrea de coneixement del medi 

 Dimensió món actual. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat  Per analitzar fets i 
fenòmens del món, cal formular-se preguntes i utilitzar estratègies de cerca que 
permetin fer previsions, treure conclusions i justificar actuacions. Formen part 
d’aquesta dimensió els continguts i competències referents a : Plantejar-se preguntes 
sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar 
respostes.  Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg 
del temps, per comprendre la societat en què vivim. Interpretar l’espai a partir dels 
elements del territori i de les seves representacions per situar- s’hi i desplaçar-se.   
Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que 
els configuren, per valorar les actuacions que els afecten. Valorar problemes socials 
rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de 
futur. 

 Dimensió salut i equilibri personal. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat de 
conèixer el propi cos, l’equilibri emocional i la prevenció de malalties. Especialment 
es treballen les competències derivades de: Adoptar hàbits sobre alimentació, 
activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar 
físic.  Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, 
per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència. Prendre decisions sobre 
higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i el guariment de 
malalties. 

 Dimensió tecnologia i vida quotidiana. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat 
de conèixer comprendre avenços científics i aparells que utilitzem tant en la vida 
quotidiana com en els entorns més especialitzats. Comprendre i valorar el paper de 
la tecnologia en el món actual. En formen part les competències referents a: Utilitzar 
materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per 
resoldre situacions quotidianes.  Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la 
vida quotidiana de forma segura i eficient. 
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 Dimensió ciutadania. En aquesta dimensió s’avalua la capacitat de l’alumnat 
d’identificar-se amb els valors positius del sistema democràtic, de la llibertat, la 
igualtat i la justícia, a relacionar-se amb els altres amb respecte i tolerància i a 
implicar-se progressivament en la cosa pública. Aquesta dimensió està integrada per 
tres competències:  Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb 
coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable. Participar 
en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per 
afavorir un entorn més just i solidari. Valorar el sistema democràtic partint del 
coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics. 

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa 

 Dimensió percepció, comprensió i valoració.  Aquesta dimensió avalua  les 
competències que fan que una persona adopti una actitud activa i conscient davant 
de les realitats visuals i sonores existents a l’entorn natural i cultural.  

 Dimensió interpretació i producció. Aquesta dimensió avalua les competències 
que permeten que una persona s’expressi, interpreti, es comuniqui i gaudeixi 
utilitzant els llenguatges de les arts. Amb el seu domini, l’alumne podrà compartir 
sentiments, idees i experiències estètiques mitjançant la realització de produccions 
artístiques i la interpretació d’obres musicals o escèniques. 

 Dimensió imaginació i creativitat. Aquesta dimensió avalua Dimensió imaginació i 
creativitat  Aquesta dimensió avalua les competències que es relacionen amb la 
imaginació i la creativitat, que són qualitats inherents al gènere humà i que es poden 
desenvolupar i aprendre.  

 

Àrea d’educació física 

 Dimensió capacitat física. Aquesta dimensió avalua  les competències de resoldre 
situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. Prendre 
consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats 
físiques.  Es treballen els continguts de : - Consciència i control del cos. - Lateralitat. - 
Equilibri. - Orientació espaciotemporal. - Resolució de situacions motrius. - Habilitats 
motrius bàsiques. - Coordinació motriu. - Hàbits higiènics, posturals, corporals i 
alimentaris saludables. - Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat 
física. - Joc motor. - Esforç i superació. - Cooperació i respecte. 

 Dimensió hàbits saludables. Aquesta dimensió avalua la capacitat de conèixer i 
cuidar el cos des d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin 
equilibradament l’alimentació, l’activitat física i el descans facilitarà als alumnes poder 
viure de manera cada cop més saludable. En formen part també els continguts de: 
Consciència i control del cos. - Lateralitat. - Equilibri. - Orientació espaciotemporal. - 
Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables. - Mesures bàsiques de 
seguretat en la pràctica de l’activitat física. - Joc motor. - Esforç i superació. - 
Cooperació i respecte. 

 Dimensió expressió i comunicació corporal Aquesta dimensió avalua el moviment 
i l’expressió corporal que són una altra manera de comunicar-se. Els nens i les nenes 
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s’expressen, mostren emocions i es relacionen amb els altres de manera espontània 
amb el seu cos. S’hi treballen les competències de : Comunicar vivències, emocions i 
idees utilitzant els recursos expressius del propi cos. Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres. 

 Dimensió joc motor i temps de lleure. En aquesta dimensió s’hi avaluen les 
competències de: Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se 
respectuós amb les normes i els companys. Practicar activitat física vinculada a 
l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure. 

 

Àrea d’educació en valors, socials i cívics.  

 Dimensió personal  Aquesta dimensió inclou les competències que preveuen el 
reconeixement de les emocions i els sentiments propis, i les habilitats de pensament i 
de raonament que han d’orientar l’actitud ètica personal i la capacitat d’actuar de 
manera autònoma i crítica. Integra les competències següents: Actuar amb 
autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.  
Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un 
benestar personal.  Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i 
consolidar el pensament propi. 

 Dimensió interpersonal  Aquesta dimensió inclou les competències que preparen 
l’alumnat per a una relació harmònica i respectuosa amb els altres i per a la resolució 
de les situacions de conflicte a través del diàleg. Integra les tres competències 
següents:   Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, 
opcions, creences i les cultures que les conformen.   Aplicar el diàleg com a eina 
d’entesa i participació en les relacions entre les persones.  Adoptar hàbits 
d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de 
convivència. 

 Dimensió social  Aquesta dimensió inclou les competències que ofereixen als 
alumnes una perspectiva ètica per a la comprensió del món en què viuen i que 
promouen el compromís envers la resolució dels problemes de l’entorn. Integra les 
dues competències següents:  Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar 
solucions alternatives als problemes.  Mostrar actituds de servei i de compromís 
social, especialment davant de les situacions d’injustícia. 
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ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS INFORMES. QUÈ HI TROBAREU ? 

Davant la gran quantitat d’informació que us fem arribar hem preparat un nou model 
d’informe on hi surten totes les qualificacions de cada àrea i les seves dimensions.  Al model 
previst pel Departament hi surten totes les dimensions avaluables, però en algun trimestre 
és possible que alguna dimensió no s’hagi avaluat i no hi surti qualificació. A finals de curs 
totes les dimensions s’hauran avaluat i els resultats es veuran reflectits en l’informe de fi de 
curs. 

Tal com us vam informar en les reunions d’inici de curs, a l’àrea de medi natural i social  s’hi 
avaluen de manera conjunta els temes que s’han treballat en anglès i en llengua catalana. 
Tanmateix cal que tingueu present que, segons els temes treballats, hi pot haver algun 
trimestre en que només s’avaluarà una de les àrees.  A l’informe de fi de curs, sí que hi 
sortiran ambdues àrees. 

De totes maneres en les properes entrevistes personals els tutors i tutores us acabaran 
d’aclarir els dubtes que pugueu tenir en els conceptes i les valoracions fetes. 

 

 

El Claustre de professors 

 

Bescanó, 14 de novembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


