
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE INICIAL: 1r 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC: LLENGUA CATALANA 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ  ORAL. 30% 

Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 
Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i 
respecte quan parlen els altres. Respectar el torn de paraula i d’escolta. 
Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació 
comunicativa, i amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix: Exposar oralment el cap de setmana, les vacances, les excursions realitzades 
a l’escola o amb la família, etc.  Recitar poemes, dites i rodolins, llegir en veu alta textos de diferent tipologia i comprendre les audicions a partir d’una gravació i 
contestar les preguntes relacionades (orals i/o escrites).  

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 20% 

Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer 
hipòtesis: Lectures individuals i col·lectives amb una entonació clara. 
Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats en diferents suports: Comprensions lectores a 
partir de textos del llibre de text, de fitxes i comprensions a partir de jocs d’ordinador, etc. 
Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre: Ús de la biblioteca de l’escola un cop a la setmana i la biblioteca de l’aula diàriament.  
Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a l'edat. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 20% 

Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques: la 
narració i el conte, el còmic, la descripció i el poema. 
Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 
Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions:La norma de la 
majúscula, el punt després de frase, hi ha, vaig, vam, conèixer les grafies i la fonètica de les lletres de l’abecedari, introduir les lletres que fan un mateix so (so de 
essa sorda i sonora, neutra, g/j, c/qu, etc.), introduir els dígrafs (ny, tx, tg, tj, etc.), aprendre a separar síl·labes d’una paraula, conèixer les parts d’una oració i la 
seva conjugació i realitzar dictats preparats amb anterioritat per consolidar les lletres treballades.   

DIMENSIÓ LITERÀRIA. 20% 

Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a l'edat. 
Conèixer diferents autors com la Lola Casas, Roald Dahl, etc.  
Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, formació de paraules, formes literàries, analogia, entre altres: El treball del 
rodolí, els cal·ligrames, etc.  

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües. 
Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper: Les relacions entre el català i el castellà. 
També amb l’anglès i altres si s’escau.  
Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE INICIAL: 1r 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC: LLENGUA CASTELLANA 1r de primària 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ  ORAL. 30% 

Comprendre missatges en diferents situacions comunicatives de l’aula. 
Expressar-se oralment seguint unes pautes donades. 
Escoltar amb atenció les intervencions dels companys de la classe. 
Cantar cançons i recitar  petits poemes. 
Utilitzar les TIC per informar-se, aprendre i comunicar-se: Comprendre una conversa a l’aula, representar  textos orals de diverses situacions, narrar els fet de 
situacions viscudes i memoritzar i exposar oralment  poesies senzilles. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 20% 

Llegir un text amb fluïdesa i bona entonació. 
Entendre i captar les idees principals d’un text. 
Ampliar el vocabulari relacionat amb els diferents textos. 
Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a l'edat: Comprendre textos segons la seva tipologia textual: la 
nota, el conte, l’endevinalla, llegir fluidament  un text i mostrar interès i gust per la lectura. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 20% 

Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions: Contes, notícies, experiències, descripcions, endevinalles, missatges. 
Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 
Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques: Majúscules, separació de les paraules, puntuació. 
Identificar elements lingüístics i no lingüístics en la comunicació escrita. 
Utilitzar  la nota com a mitjà de la comunicació. 
Iniciar-se en l’ús de les tecnologies de la informació com instrument d’aprenentatge. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA. 20% 

Mostrar interès pels contes  tradicionals, els poemes i les endevinalles. 
Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, formació de paraules, formes literàries... 
Gaudir en el coneixement dels jocs populars i cantarelles: Reconèixer els contes populars i gaudir amb la lectura de textos propis de la tradició literària: Els 
poemes, cançons  i endevinalles. 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures. 
Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper. 
Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE INICIAL: 1r 
ÀMBIT MATEMÀTIC 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. 30% 

Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la pròpia experiència.  
Utilitzar estratègies de resolució de problemes per desenvolupar un procés de raonament per trobar solucions a les seves investigacions. 
Emprendre la resolució de problemes de forma autònoma i expressar la solució i el procés seguit: Comprendre les dades d’un problema, resoldre un problema 
matemàtic fent servir l’algorisme seguint unes pautes. 
Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 
Mostrar agilitat en el càlcul mental: Descomposició additiva dels 20 primers nombres, dobles, estratègies personals, tenir rapidesa i seguretat en el càlcul mental i 
memoritzar d’una manera divertida les operacions aritmètiques bàsiques. 
Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), per arribar a la resolució dels problemes: Sumar i restar nombres d’una, dues i tres xifres sense portar. 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA. 30% 

Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques tridimensionals i planes.  
Distingir les figures geomètriques planes i amb volum treballades: cercle, quadrat, rectangle, triangle, rombe, esfera, prisma, cub, con, piràmide. Cercar 
semblances i diferències entre elles i identificar les figures geomètriques en els objectes de l’entorn. 
Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions: En particular, els canvis que es produeixen en una seqüència, classificar i ordenar objectes d’acord amb 
diferents criteris i realitzar sèries d’objectes i/o nombres.  
Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals (inferiors a 100) en contextos de la vida quotidiana: Descobrir la funcionalitat 
dels nombres en la vida quotidiana, comparar i ordenar nombres d’una i dues xifres, ordenar nombres en la recta numèrica, utilitzar la recta numèrica per resoldre 
operacions, treballar el quadre numèric com a suma de +1, -1, +10 i -10, diferenciar el valor posicional d’un nombre, reconèixer dobles i meitats i descompondre els 
nombres en desenes i unitats.  

DIMENSIÓ CONNEXIONS. 20% 

Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals: pams, peus, passes... 
Saber el valor de les unitats convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació: Conèixer el centímetre i el metre, 
conèixer els grams i el Kg, saber els dies de la setmana i els mesos de l’any, conèixer les hores en punt del rellotge analògic i del digital, conèixer l’euro i el cèntim, 
conèixer l’equivalència entre monedes i reconèixer i utilitzar nombres cardinals, ordinals, i per identificar coses quotidianes.  

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ. 20% 

Representar un problema a partir d’un dibuix. 
Formular preguntes en situacions conegudes.  
Comunicar oralment coneixements i processos matemàtics duts a terme: càlcul, mesura i resolució de problemes. 
Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics: Representar objectes i nombres grans i petits i representar gràfics i diagrames.  
Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-
esquerra, construir una trajectòria seguint un codi de direccions i sentits, representar diferents objectes sobre eixos cartesians i sobre quadres de doble entrada. 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE INICIAL: 1r 
ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

DIMENSIÓ: SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 40% 

Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i 
equilibrada, l’exercici físic i el descans. 
Conèixer els principals aliments d’origen animal i vegetal. 
Reflexionar sobre els hàbits d’higiene i salut.  
Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i amb els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. 
Identificar les diferents parts del cos. 
Reconèixer les articulacions i el nom dels dits de la mà. 
Identificar i reconèixer els 5 sentits i els seus òrgans corresponents. 
 

DIMENSIÓ: TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 60% 

Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, reproducció) d’animals i plantes propers amb la seva identificació com a 
éssers vius. 
Valorar la importància de respectar els animals i identificar els animals domèstics i la seva cura. 
Reconèixer i classificar, amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn.  
Reconèixer les característiques principals dels mamífers, els ocells, els peixos i els insectes. 
Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. 
Reconèixer i identificar les propietats de permeabilitat, duresa, rigidesa, i resistència. 
Identificar i experimentar les propietats dels objectes segons la llum: opacitat/transparència i els colors. 
Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines, diferenciar els diferents components, manipulant-los amb precaució i descriure algunes 
característiques del seu funcionament. 
Observar diferents objectes i reconèixer els materials amb els quals estan fets els seus components. 
 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE INICIAL: 1r 
ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 

DIMENSIÓ: MÓN ACTUAL 60% 

Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants. 
Conèixer el concepte de família. 
Conèixer les principals dades personals d’un/a mateix/a. 
Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per a situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se. 
Identificar i reconèixer el nom i la funció dels diferents espais d’una casa i d’una escola. 
Reconèixer i utilitzar mapes, plànols i itineraris.  
Reconèixer i representar diferents objectes i edificis a vista d’ocell (aèria). 
Descriure fets quotidians i elements patrimonials aplicant nocions temporals bàsiques. 
Conèixer i identificar els mesos de l’any i les estacions, relacionant els canvis en el clima i l’entorn amb el pas de les estacions. 
Conèixer i utilitzar el rellotge com a instrument de mesura del temps. 
Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. 
Reconèixer i identificar diferents màquines simples, així com els seu funcionament (pla inclinat, palanca, roda i politja). 
Identificar algunes màquines compostes i reconèixer l’energia que permet el seu funcionament. 
Valorar la importància i influència del desenvolupament tecnològic a la nostra vida. 
 

DIMENSIÓ: CIUTADANIA 40% 

Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
Reflexionar sobre les energies netes i contaminants; i renovables i limitades.   
Conèixer les principals normes d’educació viària així com les senyals viàries.  
Resoldre situacions quotidianes vers la reducció, reaprofitament i reciclatge dels materials. 
Conèixer la importància del reciclatge, la reutilització i la reducció tot valorant la importància de respectar i protegir el medi. 
 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 1r DE PRIMÀRIA 
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL. 40% 

Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual  més treballades a l’aula: audicions, vídeos. 
Reconèixer mots i expressions orals i usar-les oralment: petits diàlegs. 
 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 20% 

Reconèixer les paraules i expressions més treballades a l’aula en la seva forma escrita: paraules i frases conegudes del llenguatge d’aula, contes i 
cançons treballats. 

 

DIMENSIÓ  EXPRESSIÓ ESCRITA. 10% 

Escriure paraules amb una finalitat específica: completar frases amb suport visual. 
 

DIMENSIÓ  LITERÀRIA. 20% 

Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d’estructura repetitiva amb suport visual: vídeos de contes tradicionals. 
 

DIMENSIÓ PLURILÍNGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació dins de l’aula i a les activitats d’ensenyament i aprenentatge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

ÀREA MÚSICA I DANSA – 1r CICLE INICIAL 

DIMENSIÓ: PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ. 40% 

Reconèixer algunes de les característiques sonores dels elements musicals: pulsació, tempo, glissandos, qualitats del so (durada, altura, 
direcció del so, intensitats i els seus reguladors) i l'estructura. 
Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes col·lectius: cantar cançons acompanyades d’instruments de 
percussió indeterminada. 
 

DIMENSIÓ: INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 

Interpretar de memòria cançons i danses: La Castanyera, Bim bom, L’hivern, Quinze són quinze ,  «Ballet vell dels gegants» de La Patum de 

Berga, Dalt del cotxe , Kokoleoko, el Ball de la civada, Les notes i la cançó Mariners. 
Realitzar breus patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i els instruments: Dictats de ritmes i de 
notes; Interpretació i creació de diferents combinacions de durades amb la veu, instruments de percussió indeterminada i picant de mans. 
Llegir i interpretar petits patrons melòdics i rítmics amb els elements que conformen una partitura: el pentagrama, la clau de sol, les notes 
“do, re, mi”, la línia divisòria, les figures rítmiques de negra – blanca - dues corxeres - silenci de negra I silenci de blanca, compàs binari I 
compàs ternari i la doble barra final.  Coneixement de l’ordre i la col·locació de les notes naturals. 
 

DIMENSIÓ: IMAGINACIÓ I CREATIVITAT. 30% 

Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística: Valoració de l’atenció i del respecte en 
les interpretacions i produccions artístiques pròpies o d’altres.  Escolta de l’audició Rondino de G.P. Telemann,  el preludi del Concert de 

trompetes de Delalande, la polca Trons i llamps, de Johann Strauss (fill). 
Participar en produccions col·lectives: Esforç per cantar mantenint una bona postura corporal, amb bona dicció i articulació del text. 
 
 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

ÀREA PLÀSTICA – 1r CICLE INICIAL 

DIMENSIÓ: PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ. 40% 
Discriminar formes i contorns: El punt com a element perfilador de la figura. La taca de color com a element definitori I Distingir les línies que configuren la 
imatge. 
Identificar i representar el contorn dels objectes: Ús lliure de la taca i el color, obtenció dels contorn a través de la taca, dibuixos a partir del contorn i 
expressió de la línia. 
Reconèixer i identificar els colors primaris i secundaris: Cercle cromàtic de sis colors. 
Distingir i classificar diferents tipus de textures. 
Reconèixer l ‘ esquema corporal: Elaboració d’ imatges a partir de la suggestió o imaginació. 
Diferenciar objectes plans amb volum: Dibuix de figures amb volum 
Conèixer de la vida i obra dels artistes treballats 
Gaudir en la producció de treballs plàstics. 
Mostrar actitud de respecte a l’ aula de plàstica 

 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 
Dominar  diferents composicions  

• Interpretació de figures a través d’ una taca. 

• Discriminació de línies corbes i rectes en objectes i composicions. 

• Combinació de diversos tipus de línies 
Elaborar composicions plàstiques que integrin materials diversos 
Observar, interpretar i elaborar obres dels artistes treballats 
Mostrar certs hàbits de neteja i ordre en el desenvolupament de les activitats. 

 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT. 30% 
Tractar els processos de forma creativa i personal 

• Interpretar figures a través del seu contorn. 

• Creació de composicions plàstiques amb diversos materials ( paper, tela...) 
Utilitzar el color de forma creativa: L’ ús de color sobre fons fosc, l'esgrafiat i les ceres toves. 
Saber representar de manera esquemàtica el cos humà: Construcció de titelles. 
Utilitzar el volum en les creacions plàstiques: Construcció objectes amb argila, plastilina, pasta de modelatge... 
Elaborar composicions plàstiques inspirades en obres d’ art. 

 
 



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA: 1r 
ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA. 30% 

Orientar-se en l’espai amb relació a un mateix i als altres utilitzant les nocions topològiques bàsiques: Davant-darrere, dalt-baix, lluny-a 
prop. 
Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i la respiració. 

o Utilitzar l’equilibri estàtic i l’equilibri dinàmic en diferents situacions.  
o Treballar les fases de la respiració. Prendre consciència de la respiració toràcica i l’abdominal. 

Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant les posicions corporals. 
 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES. 20% 

Aplicar hàbits posturals i corporals en la realització de les diferents activitats. 
Aplicar mesures bàsiques de seguretat, en relació amb un mateix i amb els altres.  
 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL. 20% 

Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb desinhibició. 
Reproducció de danses tradicionals i/o modernes.  
 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE. 30% 

Desplaçar-se, saltar, girar,llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant les posicions corporals. 
Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius i  de relació amb els companys. 
Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant  respecte i responsabilitat: Mostrar una bona actitud vers la 
pràctica esportiva i respectar el material i instal·lacions i, els companys i les normes del joc. 
 

 

 

 

 



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
ÀREA VALORS 1r de PRIMÀRIA 

DIMENSIÓ PERSONAL 

Mostrar motivació per la millora personal. 

• Identificació de les emocions i estat propi. 

• Respecte i tolerància envers els altres i la diversitat. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions 

• Identificació de les emocions. 

• Gestió de normes i límits.  
 

DIMENSIÓ SOCIAL 

Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere. 

• Participació en el funcionament de l’ aula de l’ escola i en activitats de l’ entorn més proper. 

• Respecte i tolerància envers els altres i la diversitat. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETÈNCIA APRENDRE A APRENDRE 
 

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 

Cicle Inicial_Cicle Mitjà_Cicle Superior Cicle Inicial_Cicle Mitjà_Cicle Superior 

Mostrar interès per aprendre i millorar. Actuar amb creativitat i capacitat crítica. 

Argumentar i defensar les pròpies opinions i prendre decisions. Saber planificar i responsabilitzar-se de les tasques (deures, agenda, 
treball personal, aula, càrrecs...) 

Gestionar i controlar els propis processos d’aprenentatge. Saber cooperar i treballar amb equip. 

Aprendre amb els altres. Mostrar empatia, valorar, respectar i escoltar les opinions i 
característiques dels altres. 

Utilitzar tècniques i estratègies d’estudi i treball. Saber adaptar-se als possibles canvis i situacions noves. 

 


