
CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
ÀREA LLENGUA CATALANA – CICLE SUPERIOR 5è 

DIMENSIÓ  COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Comprendre produccions orals provinents de  : Conferències, pel·lícules, exposicions, explicacions provinents de vídeos de la xarxa i experts (famílies) 
Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible. 
Exposar temes de producció pròpia oralment : Adaptant l’entonació, el to de veu o el gest i  utilitzant material gràfic si escau.) 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Comprendre el sentit global i la informació específica de tots els textos escrits i concretament els treballats a classe: Els enunciats i totes els textos treballats  
Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat: Identificar sintàcticament els elements d’una oració i els seus 
complements, tant del subjecte com del predicat. 
Mostrar interès per la lectura individual. 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Elaborar síntesis de textos escrits en forma d'esquema:  Resums i mapes conceptuals dels temes treballats a classe. 
Escriure textos de gèneres diversos propis del curs i en diferents formats ben construïts, tenint en compte la coherència , l’aspecte formal, l’ortografia i la 
morfosintaxi: Notícia , carta formal i informal , descripció de paisatges, poesia i planificació d’un debat. 
Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat:  Paraules compostes, derivades, sinònims i antònims, per tal d’enriquir les produccions i evitar 
repeticions o castellanismes... 
Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de text, a les intencions i al registre: Notícia: parts, destinataris, 
registre formal...etc. Carta formal i informal : parts, destinataris, registre formal...etc. Descripció de paisatges: vocabulari sobre les perspectives, utilització 
d’adjectius, opinió personal. Poesia  : rima, figures retòriques, vocabulari. Planificació d’un debat : parts, destinataris, arguments a favor i contra-arguments.  
Aplicar les normes d’ortografia treballades : La essa sonora,  grafies b/v, g/j, x/ ix/ tx/ig, h ,  i les grafies p/b, t/d i g/c a final de paraula. 
Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: Auto corregir les produccions. 
DIMENSIÓ LITERÀRIA. 10% 

Conèixer el funcionament de la biblioteca del centre: fer un bon ús de la biblioteca del centre, respectar l’espai i l’ambient i tenir cura pel material 
Utilitzar els recursos poètics treballats en produccions fetes pels alumnes : rima, figures retòriques, comparacions, metàfores.  
DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Conèixer el nom de diferents llengües del món, amb actitud de respecte cap a les persones que la parlen. 
Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes. 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
ÀREA LLENGUA CASTELLANA 5è 

DIMENSIÓ  COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Comprendre audicions orals identificant idees principals :  Explicacions, lectures, reproduccions orals enregistrades de cada tema. 
Participar de forma adequada en les situacions comunicatives. 
Exposar temes de producció pròpia treballats a l’aula, adaptant l’entonació, el to de veu o el gest : participar en representacions teatrals, aprendre el 
paper i declamar-lo bé. 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Comprendre l’estructura i el contingut  dels textos escrits i orals treballats: Diàleg , faula , narració, teatre, jocs poètics, el còmic i la llegenda  
Saber respondre preguntes referides als textos que s'han llegit: Preguntes directes, inferides i d’opinió o crítica. 
Comprendre el vocabulari nou treballat en les lectures de cada tema. 
Utilitzar estratègies per conèixer les paraules desconegudes de les lectures: Ús del diccionari o fonts d’informació de la xarxa). 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Elaborar síntesis de textos escrits: Mapa conceptual dels continguts treballats a final de cada tema. 
Aplicar les normes d’ortografia treballades: Paraules amb /h/ intercalada, acabades en d/z, verbs acabats en  -gir/-jir, utilització de /s/ i /x/ .  L’accentuació 
: hiats i diftongs i accent diacrític. 
Escriure textos de gèneres diversos propis del curs  tenint en compte; la coherència , l’aspecte formal, l’ortografia i la morfosintaxi.  
Aplicar l’estructura adequada de les diferents tipologies textuals :  La narració, la faula, el diàleg, el còmic,  la llegenda i el text teatral.  
Mostrar progressiva autonomia en l’aprenentatge : Auto corregir les produccions, detectant els errors per tal de millorar-los. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA. 10% 

Conèixer mecanismes de la llengua per crear significat : polisèmia, prefixos de negació,  paraules compostes, gentilicis i oficis, frases fetes , paraules 
primitives i derivades, sentit figurat i sentit real. 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Mostrar respecte cap la llengua castellana. 
Saber trobar semblances i diferències entre el català i el castellà per obtenir una bona competència tant a nivell escrit com oral.  
 

 

 

 



CRITERIS D'AVALUACIÓ - ÀMBIT MATEMÀTIC 
ÀREA MATEMÀTIQUES - CICLE SUPERIOR 5è 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. 30% 

Reconèixer i comprendre les situacions –problema: Decidir com solucionar-ho, fer els càlculs i altres procediments i  respondre clarament.  
Formular problemes a partir de situacions donades de manera oral o escrita. 
Interpretar  i  utilitzar els nombres naturals, fraccionaris, decimals (fins les centèsimes) .  
Reconèixer les relacions entre nombres: Decimals, fraccionaris i percentatges. 
Seleccionar de  forma  adequada  a  cada  situació: La  unitat,  instrument  i estratègia  de  mesura  de  les  magnituds  de  longitud,  massa,  
capacitat, temps, superfície, en situacions problema.  
Utilitzar l’equivalència d’unitats de longitud,  massa,  capacitat, temps i superfície en situacions problema. 
 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA. 30% 

Fer conjectures i comprovar-les. Establir generalitzacions. Establir criteris consistents de classificació i comprovar- los. 
Realitzar estimacions basades en l’experiència sobre els resultats (segur, probable, possible, impossible) de jocs d’atzar. Comprovar-ne els 
resultats. 
 

DIMENSIÓ CONNEXIONS. 20% 

Emprar la comparació, l’ordenació i la classificació per resoldre situacions quotidianes. 
Utilitzar  operacions amb nombres naturals, fraccionaris i decimals de forma apropiada a cada context: Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i 
aproximat: realitzar les operacions bàsiques mentalment, mitjançant els algorismes de càlcul escrit.  
Interpretar plànols i mapes utilitzant referents concrets i generals, de l’entorn quotidià I d’altres àrees. 
Interpretar i crear diagrames de tipologia diversa. 
 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ. 20% 

Representar diagrames de tipologia diversa. 
Identificar,reconèixer i dibuixar figures i cossos geomètrics de l’entorn, utilitzant nocions com: Perpendicular, paral·lel i simètric. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: ÀMBIT DEL MEDI 

ÀREA MEDI NATURAL DE CICLE SUPERIOR: 5è 

DIMENSIÓ  SALUT I EQUILIBRI PERSONAL. 40% 

LES PERSONES I LA SALUT 
Identificar els principals òrgans del cos humà ( l’aparell locomotor i aparell digestiu). Saber identificar les funcions relacionant l’adequat 
funcionament del cos amb determinats hàbits de salut. 
Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut: alimentació inadequada, poc esport físic...etc. 
Conèixer l’estructura d’un ésser viu (les plantes i els animals invertebrats) amb les funcions que realitza. 
Identificar alguns òrgans del cos humà i les funcions que realitzen. Aparell locomotor 
Relacionar l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut i les repercussions dels hàbits incorrectes. fer esport, 
alimentació... 

DIMENSIÓ   TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA. 60% 

ENTORN TECNOLOGIA I SOCIETAT. 
Mostrar responsabilitat en les tasques individuals i actitud cooperativa per al treball en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la dels 
altres. 
Portar a terme experiències senzilles sobre els temes treballats:  Formulant hipòtesis i comprovacions . Experiències en medi en llengua 
anglesa. 
Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així com algunes conseqüències  dels usos inadequats: 
Consum responsable, RRR (reduir, reutilitzar i reciclar) etc. 
Mostrar respecte per l’entorn més proper de manera cívica.  
 



 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: ÀMBIT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 
ÀREA MEDI SOCIAL I CULTURAL DE CICLE SUPERIOR: 5è 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL. 60% 

EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS 
 Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i dels principals factors de canvi produïts per processos naturals i per  l’activitat 
humana al llarg del temps a Catalunya. 
Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i la necessitat de preservar la riquesa paisatgística i patrimonial. 
Utilitzar plànols i mapes a diferents escales interpretant els diferents signes convencionals, així com fotografies aèries:  
Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de Catalunya i Espanya.  
 
INICIACIÓ A L’ ACTIVITAT CIENTÍFICA 
Elaborar croquis i plànols senzills com a mitjà per analitzar elements del territori. 
Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en l’entorn, en especial, els canvis 
provocats per la globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el món actual. 
Valorar la viabilitat d’un projecte emprenedor relacionat amb un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma eficient. 
 

DIMENSIÓ CIUTADANIA. 40% 

MATÈRIA I ENERGIA 
Valorar, entre d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres diferents de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes 
sobre el medi. 
Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, aplicats als òrgans de govern 
de diferents institucions, assumint responsabilitats en el sí del marc escolar. 
Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. 
 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 5è DE PRIMÀRIA 
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ: COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents de diferents contextos relacionats amb els 
alumnes i el seu entorn més proper:  audicions i vídeos de durada limitada. 
Participar amb naturalitat en les interaccions orals: fer preguntes, demanar aclariments o disculpes, donar les gràcies.  
Mostrar interès en les produccions orals pròpies i respecte per les produccions orals dels altres.  

 

DIMENSIÓ: COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents suports i formats: e-mail 
informal/carta, reportatge, enquesta. 
 

DIMENSIÓ : EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Mostrar cura i interès per les produccions escrites així com dels elements que en són propis (correcció, planificació, contextualització, 
revisió). 
Escriure un text senzill basant-se en un model i utilitzant el diccionari o els recursos TAC com a suport: temps lliure, descripció d'animals, 
on visc. 

 

DIMENSIÓ: LITERÀRIA. 10% 

Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits. 
 

DIMENSIÓ: PLURILÍNGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, interessant-se per les produccions 
tradicionals i actuals en llengua estrangera: Conèixer diferents aspectes de la cultura anglesa: música, festivitats. 
Actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès per comprendre-les. 
Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes. 
 

 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
ÀREA MÚSICA I DANSA – 5è CICLE SUPERIOR 

DIMENSIÓ: PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ. 40% 

Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística els seus trets característics: Adquisició i memorització dels termes de tempo: 
largo, larghetto, adagio, andante, moderato. Els canvis de tempo i de l’alteració de la regularitat de la pulsació (accelerando, ritardando, a tempo). 

Els signes d’expressió i d’articulació (legato, sforzando i staccato).Anàlisi dels elements musicals que intervenen en la formació dels acords i en 

l’harmonia. 
Formular opinions i argumentacions i al voltant de les manifestacions artístiques i culturals: Realització individual i exposició col·lectiva del 
treball de recerca d'un cantant, intèrpret o grup musical. 
 

DIMENSIÓ: INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 

Interpretar cançons i danses apreses: Tutira mai nga i wi, el cànon Una veu, dues veus (harmonia). Cançons del món (Hallo Django, Jamboree i 
d'altres). 
Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos:  Reconeixement i lectura del grup rítmic de corxera i dues semicorxeres, 
grup rítmic de corxera amb punt i semicorxera i les diferents combinacions de les figures ja conegudes. Observació i comprensió de l’arbre 
d’equivalències de les figures rítmiques. Comprensió del significat de l’indicador de compàs (numerador i denominador).  Intervals melòdics majors 
i menors de segona. Interpretació i lectura, amb el nom de les notes, de partitures senzilles amb els elements rítmics i melòdics treballats. 
Polirítmies que contenen les conegudes combinacions rítmiques a dues mans. Experimentació i lectura a tres veus de les notes que conformen 
l’acord de tònica de do major. Adquisició del concepte de notes alterades i notes naturals. Patró de distàncies de l’escala (tons i semitons) de 
l’escala de sol major. Continuïtat en l’assoliment de l’aprenentatge de la flauta. 
 

DIMENSIÓ: IMAGINACIÓ I CREATIVITAT.  30% 

Comunicar i transmetre experiències de forma sonora i corporal: Valoració de l’atenció i del respecte del silenci en les audicions musicals 
proposades. Exploració i escolta del timbre característic del color i de l’orquestra simfònica. Iniciació en el programa musical informàtic. 
 

 

 

 

 



 
CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

ÀREA PLÀSTICA – 5è CICLE SUPERIOR 

DIMENSIÓ: PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ. 40% 
Reconèixer les possibilitats gràfiques i expressives de la línia i el punt i aplicar-les correctament. 
Mostrar predisposició per a l’ observació 
Reconèixer i apreciar els objectes simètrics i les seves característiques. 
Diferenciar la llum natural i artificial. 
Identificar els elements bàsics de la imatge: Formes, colors i proporcions. 
Reconèixer i apreciar els objectes simètrics i les seves característiques 
Conèixer de la vida i obra dels artistes treballats 

• Renoir 

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

 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 
Utilitzar correctament els rectes per al traçament de línies paral·leles i perpendiculars. 
Ser capaç de fer una anàlisi senzilla s’ una obra. 
Iniciar –se en el coneixement dels traçats geomètrics lineals senzills. 
Realitzar de polígons elementals 
Identificar expressions corporals i facials i els seu significat. 
Representació del volum mitjançant la pràctica de diverses tècniques tridimensionals i biodimensionals: Modelat, construcció  i dibuix. 
Reconèixer objectes representats des de diferents punts de vista. 
Seguir ordenadament les pautes indicades a l’ hora de fer una composició 
Elaborar composicions plàstiques inspirades en obres d’ art. 

 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT. 30% 
Realitzar composicions amb originalitat i expressivitat 
Representar objectes des de perspectives diferents. 
Realitzar  plànols i llegendes d’ un espai diferent. 
Desenvolupar les destreses de modelatge i estampació adequadament. 

 
 



 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE MITJÀ: 5è 
EDUCACIÓ FÍSICA 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA. 30% 

Ajustar els moviments corporals en funció dels canvis produïts durant una activitat o forma jugada com l’hoquei, l’handbol i es beisbol 
adaptat. 
Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en els jocs col·lectius i les pràctiques d’activitats físiques . 
Respectar les normes i els companys. 
 

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES. 20% 

Valorar l’exercici físic pel benestar personal i de salut. 
Aplicar els hàbits higiènics després de la pràctica esportiva:  Rentar-se i canviar-se la samarreta. 
Aplicar mesures bàsiques de seguretat, en relació amb un mateix i amb els altres. 
Aplicar hàbits posturals i corporals en la realització de les diferents activitats. 
 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL. 20% 

Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes utilitzant els recursos expressius del cos,  partint 
d’estímuls musicals o sense com el “manniquin challenge”. 
Comunicar-se i representar personatges i situacions complexes, emocions i històries reals o imaginàries utilitzant els recursos expressius del 
cos. 
 

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE. 30% 

Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma coordinada adaptant-se a diferents entorns i situacions de joc d’arreu 
del món. 
Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en els jocs col·lectius i les pràctiques d’activitats físiques mostrant-se 
respectuós amb les normes i els companys. 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 
ÀREA VALORS 5è de PRIMÀRIA 

DIMENSIÓ PERSONAL 

Argumentar i defensar les pròpies opinions. 

• Valoració de l’ esforç i la motivació. 

• Estratègies per al diàleg. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

Actuar amb creativitat i capacitat crítica. 

• Habilitats Socials. 

• Estratègies de mediació i gestió positiva de conflictes. 
 

DIMENSIÓ SOCIAL 

Identificar els valors cívics de la societat democràtica i establir un paral·lelisme amb els mecanismes de participació a l’ aula i a l’ 
escola. 

• Sentiments i principis morals; actituds ètiques. 

• Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva 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. 


