
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA. CICLE MITJÀ 3r 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals: les audicions de conversa. 

Exposar temes de manera ordenada : Reproducció de textos orals memoritzats 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Comprendre el funcionament d’una biblioteca escolar. Sessió setmanal de biblioteca. 
Comprendre i extreure informació de textos : Narratiu, instructiu.  Utilització de diccionaris. 
Llegir de manera autònoma i comprensiva: Velocitat lectora. 
Parlar de l’argument de contes mostrant-ne comprensió. Apartats “abans de llegir” de les lectures i Vocabulari. 
Participar en lectures conjuntes practicar estratègies lectores: Comprensió de les lectures dels temes treballats. 

Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Mostrar seguretat en el coneixement de les normes ortogràfiques: Dictats, la majúscula, els signes de puntuació, la vocal neutra, l’apòstrof, les 

grafies: b/v, m/n, g/gu, c/qu, j/g x/ix, h i la síl·laba tònica. 

Revisar el text que s'ha escrit: Tornar a llegir el text que s’ha escrit. Normes per a la bona presentació dels textos escrits (marges i títols). 

Escriure textos de diferent tipologia:  El conte, la noticia, la nota, la descripció i el poema. 

Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: Escriptura de contes i textos amb l’estructura adequada  

Escriure poemes i textos narratius: El poema i parts de la narració. 

Parlar de l’argument de contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió. Apartats de Vocabulari. 
Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA. 10% 

Tenir capacitat per observar el llenguatge literari. Escriptura de jocs lingüístics: embarbussaments, cal·ligrames, rodolins... 

Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 

Participar en lectures conjuntes: Lectura per part del mestre, lectures diàries  expressiva (pronunciació, to de veu, entonació, pauses...) i entenedora 

de textos literaris i treball diari de llenguatge a l’aula. 

Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l'estructura i al llenguatge: El poema i parts de la narració. 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d'una mateixa llengua) i cultural de l'entorn, amb actitud de respecte cap 
a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. Educació en Valors i tutories. 

Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. Comparar català i castellà. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT LINGÜÍSTIC 



 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

ÀREA DE LLENGUA CASTELLANAI LITERATURA. CICLE MITJÀ 3r 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals: les audicions de conversa. 

Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes d'interacció oral: debats. 
Realitzar exposicions orals: Reproducció de textos orals memoritzats: cançons, poemes,… Interacció en els diàlegs o debats. 

 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos. Velocitat lectora. 

Parlar de l’argument de contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió. Apartats “abans de llegir” de les lectures i Vocabulari. 

Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, detectant avenços i errades. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Escriure textos: el conte, la noticia, la nota, la descripció i el poema amb coherència, cohesió i correcció adequada a l'edat. 

Conèixer les paraules dels temes treballats: onomatopeies, camps semàntics, sinònims, antònims, paraules compostes, diminutius, augmentatius, 

sufix –ero, -era, -ista. 

 Mostrar correcció en l'ortografia bàsica: dictats, grafies mb/mp, b/v, r/rr, y/ll, g/gu/gü, j/g, c/qu, c/z, hie/hue- la majúscula, la síl·laba, la y final, la 

síl·laba tònica i àtona i la coma. 

Revisar el text que s’ha escrit i  millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. Tornar a llegir el text que s’ha escrit. Normes per a la 

bona presentació dels textos escrits. 

Parlar de l’argument  de contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió. Apartats de Vocabulari. 
Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes. El poema i parts de la narració. 
Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, detectant avenços i errades. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA. 10% 

Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos adequats a la seva edat. Lectura per part del mestre, lectures diàries  expressiva 

(pronunciació, to de veu, entonació, pauses...) i entenedora de textos literaris i treball diari de llenguatge a l’aula. 

Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL.  10% 

Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d'una mateixa llengua) i cultural de l'entorn, amb actitud de respecte cap 
a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. Educació en Valors i tutories. 

Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. Comparar català i castellà. 



 

 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC.  

ÀREA DE MATEMÀTIQUES.CICLE MITJÀ 3r 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. 30% 

Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta i  multiplicació). Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat 
Seleccionar el càlcul adient a cada situació: càlcul mental. 

Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació: Doble i triple. 

Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència. Classificar i establir criteris de classificació. 
Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i 
els fraccionaris: Unitats, desenes, centenes, UM. Llegir nombres, arrodonir.  Comparació de nombres .Les fraccions. 

 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA. 30% 

Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes. Comunicar oralment i per escrit, els processos matemàtics duts a terme (càlcul, 
mesura, construccions geomètriques, resolució de problemes). Reconèixer la validesa de diferents processos de solució d'una situació-problema. 
Resolució de problemes (llibre i dossier): Enigmes, problemes aritmètics. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS. 20% 

Comprendre situacions-problema de l'entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills. Cercar i seleccionar les dades necessàries i  estimar una 
resposta. Desenvolupar estratègies de solució. Comprendre l’enunciat d’un problema, organització d’un problema. 

Expressar el procés de solució i la resposta. Problemes competencials. 

 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ. 20% 

Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, 
gràfics de barres, pictogrames. Interpretació de gràfics, construcció de taules, representació amb pictogrames, calendari. 

Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d'un itinerari, plànol d'una pista...) utilitzant referents concrets de l'entorn proper. Projecte 

“Sant Cebrià de Vallalta”. 

Identificar, reconèixer i descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l'entorn. Classificar les formes i cossos d'acord amb 
característiques geomètriques (costats, angles). Esfera, cilindre, prisma, cub, piràmide, cercle . Construcció de polígons (diagonals i angles). 

Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps. En 
contextos quotidians i en altres àrees. Unitats de  longitud (m) i perímetre. Unitat de massa (Kg i g). Unitat de capacitat (L)Temps: hores i minuts 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT DEL CONEIXEMENT DEL MEDI 
ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL. CICLE MITJÀ 3r 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL. 60% 

Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, què sabem de la unitat que treballarem (sessió prèvia al tema de la unitat )  

Reconèixer i explicar, les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, mostrant una actitud de 
respecte pel medi. les 3 R. 
Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqüències que se'n deriven. El cicle de l’aigua (propietats i 

procés). 

Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida quotidiana de les societats humanes i situar alguns fets històrics 
rellevants: Història (tradicions i entorn més proper).   

 

DIMENSIÓ CIUTADANIA. 40% 

Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, acceptant les diferències amb respecte i tolerància 
envers les idees i aportacions dels altres en els diàlegs i els debats. Dibuix de les parts d'una muntanya i el recorregut del riu. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT DEL CONEIXEMENT DEL MEDI 
ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL. CICLE MITJÀ 3r 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL. 40% 

Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, higiene dels cinc sentits. l'alimentació, l'exercici físic i el 
descans com a hàbits saludables que és recomanable mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut. Educació en Valors i 

tutories. 

 

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA. 60% 

Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes màquines senzilles, analitzant el seu funcionament, posant atenció especial a l'energia que 
utilitzen i valorant la importància de fer un ús responsable de les fonts d'energia. Descripció de les eines i tipus de màquines, energia 

(descripció de les diferents fonts d’energia i  classificació segons que siguin recursos renovables o no renovables. Energia elèctrica i solar.) 

 
 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 3r DE PRIMÀRIA 
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ: COMUNICACIÓ ORAL. 30% 

Captar el missatge global i alguns detalls de les produccions i interaccions orals més habituals que es produeixen a l’aula: stories, textos 

informatius, poemes.  

Emprar oralment la llengua estrangera en situacions pròpies d'aula: expressar necessitats, salutacions, comiats, llenguatge d'aula, 

representacions. 

 

DIMENSIÓ: COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts i d’interès: relacionar frases amb imatges, missatges curts, 

encàrrecs i/o llistes, textos descriptius i informatius. 
 

DIMENSIÓ : EXPRESSIÓ ESCRITA. 20% 

Completar i escriure frases significatives en situacions quotidianes i escolars a partir de models amb una finalitat determinada i amb un 
format establert, tant en suport paper com digital: descriptiu, informatiu, còmic. 

 

DIMENSIÓ: LITERÀRIA. 10% 

Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits. 
Mostrar interès per la lectura: ús de la biblioteca del centre, aportació de materials. 
 

DIMENSIÓ: PLURILÍNGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de 
respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.  
Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, i participar amb interès en les activitats 
en què s’usa la llengua estrangera.  

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

ÀREA MÚSICA I DANSA – 3r CICLE MITJÀ 

DIMENSIÓ: PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ. 40% 

Expressar i compartir amb els companys el que suggereix una experiència musical: “El cant del ocells” de Pau Casals. 

DIMENSIÓ: INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 

Interpretar cançons i danses: La Girafa, Al Jardí, Puff el drac màgic, Xiula Maula, “Tres notes” o, Ratpenat, Estudiant de violí, “Els amigots”, el Grillet 

Negre. 

Llegir i interpretar els diferents elements musicals: Coneixement i classificació dels instruments musicals en famílies de percussió, de vent, de 

corda, elèctrics i electrònics. Afinació, imitació i escriptura de les 8 notes de l’escala de do major i dels intervals melòdics de segona i de tercera.  

Interpretació de lectures ritmicomelòdiques en compàs binari i ternari (el vals). Experimentació i reconeixement del calderó . La blanca amb punt i 

la lligadura. Realització de dictats rítmics amb esquemes on hi ha grups de quatre semicorxeres i altres figures rítmiques ja conegudes. Realització 

de dictats melòdics amb motius basats en la tríada de do major. El cànon. La síncope de corxera-negra-corxera. Introducció i coneixement de la 

flauta com a instrument melòdic. 

Iniciació en el projecte de “Batucada” de l’escola a partir de ritmes apresos i consignes bàsiques de grup. 

 

DIMENSIÓ: IMAGINACIÓ I CREATIVITAT. 30% 

Crear composicions sonores i corporals senzilles: Iniciació al conjunt instrumental i corporal de Batucada amb els ritmes coneguts fins ara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

ÀREA PLÀSTICA – 3r CICLE MITJÀ 

DIMENSIÓ: PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ. 40% 
Comprendre i completar dibuixos  i  formes  amb  diferents tècniques: El punt, el color, la simetria, l’estampació, el modelatge i el volum. 

Identificar els elements bàsics de l’ art plàstic: Formes, colors, proporcions, perspectiva, geometria i la llum. 

Identificar colors: primaris, secundaris i complementaris. 

Reconèixer i apreciar els objectes simètrics i les seves característiques. 
Diferenciar la llum natural i artificial. 
Conèixer de la vida i obra dels artistes treballats 
Reconèixer i apreciar els objectes simètrics i les seves característiques. 
Diferenciar la llum natural i artificial. 
Conèixer de la vida i obra dels artistes treballats 

• Jackson Pollock 

• Andy Warhol 

Mostrar actitud de respecte a l’ aula de plàstica     
Gaudir en la producció de treballs plàstics. 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 
Utilitzar el punt per a representar zones de llum i ombra 

Observar, interpretar i elaborar obres dels artistes treballats 
Diferenciar  colors freds i càlids. 
Observar i diferenciar zones d’ ombra i de llum en imatges tridimensionals. 
Realització de composicions amb ajuda de l’ eix de simetria. 
Desenvolupar destreses de modelatge i estampació 
Conèixer i valorar l’ ús de la llum amb finalitat estètica i artística 
Observar i interpretar  una obra d’ art. 
Interpretar i valorar el surrealisme, fauvisme i art abstracte. 
Mostrar certs hàbits de neteja i ordre en el desenvolupament de les activitats.  

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT. 30% 
Aplicar tècniques apreses: Puntillisme, codis de colors, dibuix i vitrall. 
Utilitzar el color de manera expressiva i creativa 
Dibuixar elements diversos respectant simetria i distribució de quadrícula. 
Composar paisatges tenint en compte els elements que apareixen. 
Elaborar composicions plàstiques inspirades en obres d’ art. 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA: 3r 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA. 30% 
Orientar-se a l’espai en relació a la posició de persones i d’objectes en diferents activitats físiques i formes jugades. 

Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa mitjançant un moviment corporal coordinat. 
Tenir un control i domini motriu en el joc motor i les habilitats motrius bàsiques emprades en el bàsquet, futbol, gimnàstica esportiva, 
bàdminton, hoquei i beisbol. 
Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d’acceptació  i respecte vers els 
companys. 
 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES. 20% 
Valorar l’exercici físic pel benestar personal. 
Aplicar els hàbits higiènics després de la pràctica esportiva (rentar-se i canviar-se la samarreta). 

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% 
Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment. 
Elaborar i aprendre danses tradicionals i/o modernes. 
Representar emocions i històries reals o imaginàries utilitzant  els recursos expressius del cos. 
 
DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE. 30% 
Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes: Mostrar un bona actitud durant la pràctica 

esportiva i respectar el material, les instal·lacions i les normes del joc. 

Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d’acceptació  i respecte vers els 
companys. 
 
 

 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

ÀREA VALORS 3r de PRIMÀRIA 

DIMENSIÓ PERSONAL 

Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’ autoestima. 

• Autonomia i resiliència. 

• Responsabilitat i corresponsabilitat. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

Mostrar nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes. 

• Autoregulació de la conducta. 

• Habilitats socials 
 

DIMENSIÓ SOCIAL 

Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum responsable 

• Cooperació, solidaritat i altruisme. 

Consum responsable i cura del medi. 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 


