
CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
ÀREA LLENGUA CATALANA – CICLE SUPERIOR 6è 

DIMENSIÓ  COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Comprendre produccions orals  provinents de diferents mitjans distingint entre les idees principals i les secundàries: 

 Les audicions de conversa 
Exposar temes de producció pròpia oralment amb preparació prèvia i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa: 
Utilització de material gràfic; utilització de material de classe per escenificar; reproducció de textos orals memoritzats: cançons, poemes... 
 I interacció en els diàlegs o debat. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa responen de manera correcta tot tipus de preguntes: Totes 

les tipologies textuals 
Comprendre el funcionament de la biblioteca del centre.  Sessió setmanal de biblioteca. 

Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 
Mostrar interès per la lectura individual. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Elaborar síntesis de textos escrits en forma d'esquema o resum: Esquema de continguts treballats a cada tema. 
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: El text narratiu (completar contes literaris); el text descriptiu ( descripció psicològica de persones) i el text expositiu (el resum) 
Aplicar l’estructura adequada a la tipologia dels textos. 
Aplicar les normes d’ortografia treballades: La ela geminada; les grafies p/b, t/d, c/g i les grafies r, p, b, t a final de paraula 
Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: acceptació dels errors, autocorrecció de tot el procés. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA. 10% 

Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, composició, sentit figurat i tots els treballats durant el curs. 
 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

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 6è 

DIMENSIÓ  COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Comprendre audicions orals  i diàlegs provinents de diferents mitjans:  Converses de situacions quotidianes (cd digital). 
Exposar temes de producció pròpia oralment amb preparació prèvia i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa: Utilització 

de material gràfic i utilització de material de classe per escenificar. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa responen de manera correcta tot tipus de preguntes: 
Totes les tipologies textuals. 

Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 
Mostrar interès per la lectura individual. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Elaborar síntesis de textos escrits en forma d'esquema o resum: Esquema de continguts treballats a cada tema i resum de comprensions lectores. 
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: Text narratiu en primera i tercera persona; el correu electrònic; la narració de ciència ficció i policíaca; la crítica literària i el text  teatral. 
 Aplicar les normes d’ortografia treballades: L’accentuació de les paraules compostes; accentuació de les formes interrogatives i exclamatives; les cometes 
i accentuació de formes verbals amb pronoms units al verb. 

Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: acceptació dels errors, autocorrecció de tot el procés. 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA. 10% 

Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, composició, sentit figurat i tots els treballats durant el curs. 
Utilitzar els recursos poètics treballats en produccions fetes pels alumnes: La metàfora; la comparació i l’exageració. 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

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 MATEMÀTIC 
ÀREA MATEMÀTIQUES - CICLE SUPERIOR 6è 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. 30% 

Reconèixer i comprendre les situacions-problema: 

• Decidir com solucionar-ho. 

• Respondre clarament. 

• Fer la comprovació. 

Formular i resoldre problemes aritmètics de:  Numeració, addicció i subtracció, potències, arrels quadrades, percentatges., i Estadística i 

probabilitat. 

Interpretar i utilitzar els nombres : Decimals i fraccionaris. 

Interpretar diagrames de barres. 
Realitzar estimacions basades en :  Freqüència absoluta i freqüència relativa; moda; mitjana aritmètica i mediana i probabilitats iguals i no iguals 

 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA. 30% 

Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència: 

• Classificació i comprovació. 

Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: Dècimes; centèsimes; mil·lèsimes; deumil·lèsimes; centmil·lèsimes i milionèsimes. 

 

DIMENSIÓ CONNEXIONS. 20% 

Conèixer la geometria tridimensional: Prismes  i piràmides.; cilindres i cons i poliedres regulars. 

Saber Interpretar i calcular:  Superficies; àrea d'un triangle; volum; diàmetre i radi i àrea del cercle. 

Realitzar estimacions basades en l'experiència sobre els resultats (segur, probable, possible, impossible) de jocs d'atzar. Comprovar-ne els resultats. 

 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ. 20% 

Interpretar plànols i mapes: Utilitzant indicacions de translació I girs. 

Classificar les figures i els cossos, d'acord amb característiques geomètriques:  Angles; cares; arestes  i diagonals. 

Formular enunciats de problemes a partir de situacions hipotètiques. 
 

 

 



 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: ÀMBIT DEL MEDI 

ÀREA MEDI NATURAL DE CICLE SUPERIOR: 6è 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL. 40% 

LES PERSONES I LA SALUT 
Ser coneixedor d’ hàbits saludables per a prevenir malalties: Conducta responsable 
Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza. Identificar els principals òrgans del cos humà i les funcions que realitzen 
tot relacionant l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut. Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la 
salut: Aparell locomotor, sistema Nerviós, aparell reproductor i aparell circulatori. 
Reconèixer i explicar la presència ubiqua dels microorganismes en el medi: Les cèl·lules. Virus. Bacteris. Organismes unicel·lulars complexos i 
fongs. 
 

DIMENSIÓ   TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA. 60% 

MATÈRIA I ENERGIA 
Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la matèria: plantejar-se hipòtesis, seleccionar el 
material necessari, registrar els resultats i comunicar les conclusions, amb diferents llenguatges per mitjans convencionals i amb l’ús de les 
TAC: La llum i el so. 
ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT 
Conèixer els objectes les màquines i les noves tecnologies de l’entorn: Ciència i tecnologia del món actual. 

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 
Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals I de les fonts d’energia, així com algunes conseqüències dels usos inadequats: 

• Els éssers humans  

• Medi ambient 

 



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: ÀMBIT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 
ÀREA MEDI SOCIAL I CULTURAL DE CICLE SUPERIOR: 6è 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL. 60% 

 
Reconèixer la diversitat de paisatges de  

• Espanya: Relleu , rius, clima i vegetació. 

• Europa: Relleu i rius. 

Utilització i representació de diferents representacions sobre un mateix espai: Plànols. Fotografies aèries i gràfiques 
Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn de:  Catalunya i Espanya.  

 

DIMENSIÓ CIUTADANIA. 40% 

Conèixer l’ organització social, persones i cultures: 

• Les comunitats autònomes : Espanya. 

• Espanya ( La Unió Europea) 

• La població espanyola. 

Valorar l’ entorn i la seva conservació: 

• El reciclatge 

• Els éssers humans i el medi ambient 

• La intervenció humana i les seves conseqüències. 

Reconèixer el canvi en el temps a través de la història: 

• Edat Moderna 

• Edat contemporània 

Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. 
Valorar la viabilitat d’un projecte emprenedor relacionat amb un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma 
eficient: Projecte Un Univers per descobrir.  

Saber sobre els objectes màquines i noves tecnologies: El corrent elèctric. El magnetisme. Generadors i motors elèctrics i les màquines 

simples i compostes. 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 6è DE PRIMÀRIA 
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ: COMUNICACIÓ ORAL. 20% 

Emprar la llengua estrangera amb correcció tenint en compte l’entonació, el ritme i les estructures pròpies per transmetre informacions diverses 
d’acord amb una finalitat comunicativa i emprant els recursos disponibles: ús de materials, memorització, capacitat d'interacció amb l'espectador. 

Fer petites exposicions orals individuals o en grup de temes relacionats amb les diferents àrees de coneixement: TV i cinema, receptes, països, 

personatges famosos de la història. 
Expressar-se amb certa fluïdesa en les produccions i interaccions orals més habituals en l’àmbit escolar i personal: ús de la llengua anglesa com a 

vehicle de comunicació habitual a l'aula amb el/la mestre/a. 

 

DIMENSIÓ: COMPRENSIÓ LECTORA. 30% 

Comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents suports i formats: informatius, instructius, 

exposicions orals, converses telefòniques. 
 

DIMENSIÓ : EXPRESSIÓ ESCRITA. 30% 

Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de text i la finalitat 
comunicativa: ús de diccionaris, selecció de vocabulari, estructures gramaticals pròpies de la llengua anglesa, connectors i temps verbals. 

 

DIMENSIÓ: LITERÀRIA. 10% 

Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació.  
 

DIMENSIÓ: PLURILÍNGÜE I INTERCULTURAL. 10% 

Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre 
altres maneres de veure el món: lectura, audició i/o visualització de documents amb informació de tipus cultural (festes, tradicions, esports, vida 

diària) 
Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos multilingües, sabent adaptar els missatges: 
ús d'estratègies i recursos per facilitar la comprensió i la comunicació, com recursos gestuals o sinònims. 
Valorar i reconèixer les diferents estratègies que ajuden a prendre consciència del propi aprenentatge i mostrar un cert grau d'autonomia a l'hora 
de resoldre situacions d'aprenentatge: autoavaluació dels treballs realitzats. 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
ÀREA MÚSICA I DANSA – 6è CICLE SUPERIOR 

DIMENSIÓ: PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ. 40% 

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. Pràctica de lectura en partitura d’un fragment de la cançó Luci care, luci belle. 

Planificar els processos de producció i assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu: Treballar en equip per tal de crear, per grups, 

una performance a partir de les músiques proposades pels alumnes. 

 

DIMENSIÓ: INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 

Elaborar produccions artístiques: Observació, comprensió i aplicació dels acords de tònica, dominant i subdominant amb instrumental de so 

determinat. 

Interpretar cançons i danses apreses: Cànon fruites, Singing all together, La cançó Vine a cantar un blues!. La cançó Queda’t amb mi. 

Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos: Conèixer i comprendre les funcions tonals bàsiques (I, IV i V graus 

de l’escala). Coneixement i lectura del grup rítmic de corxera-dues semicorxeres i de les diferents combinacions de les figures ja conegudes 

fins a aquest curs en compàs de 2/4. Les distàncies d’intervals de l’escala cromàtica.  Escriptura dels noms de les notes i solfeig de fragments 

musicals treballats prèviament com a cançó i com a audició. L ’efecte rítmic de la síncope. Coneixement i consolidació en l’aprenentatge de la 

flauta com a instrument melòdic. 

DIMENSIÓ: IMAGINACIÓ I CREATIVITAT. 30% 

Crear cançons i participar en creacions individuals i col·lectives emprant degudament la terminologia i grafia corresponents:  Conèixer i 

aplicar les característiques del cant improvisat (la glosa, les nyacres, les corrandes). Pràctica de la interpretació de patrons rítmics amb 

percussió corporal amb diferents timbres i parts del cos.  

Coneixement i pràctica de programari informàtic aplicant la teoria musical apresa (Jamstudio). 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ - ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

ÀREA PLÀSTICA – 6è 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 en una obra plàstica les propietats del color: To, valor i saturació. 
Observar i diferenciar les variacions de color, en imatges reals degudes als canvis de llum. 
Reconèixer l’ esquema corporal i les seves parts més importants. 
Reconèixer el concepte de pla i volum a través d’ un objecte tridimensional i una de les seves cares com a objecte bidimensional. 
Conèixer de la vida i obra dels artistes treballats 

• Paul Cezanne 

• Sol·lewit 

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

 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ. 30% 

Utilitzar correctament els instruments de dibuix tècnic 
Elaborar composicions que creïn determinades sensacions a partir de gammes cromàtiques. 
Mostrar destresa en l’ ús dels instruments del dibuix tècnic. 
Realitzar  traçats fent servir escaire, cartabó i compàs: Angles i segments 
Realitzar  polígons elementals. 
Relacionar diferents polígons amb el seu nom i amb el nombre de costats que tenen. 
Desenvolupar les destreses de modelatge i estampació adequadament. 
Interpretar l’obra dels artistes treballats donant-li significat dins del seu context històric, cultural i geogràfic. 

 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT. 30% 

Tenir capacitat expressiva per l’ ús del color i correcta utilització a l’ hora de fer composicions 
Saber representar de manera esquemàtica el cos humà. 
Saber col·locar els elements en una imatge, segons el pla que correspongui. 

 
 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CICLE MITJÀ: 6è 
EDUCACIÓ FÍSICA 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA. 30% 

Ajustar els moviments corporals en funció dels canvis produïts durant una activitat o forma jugada com ara el bàsquet, el voleibol o el 

bàdminton. 

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. 
 

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/o dutxar-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. 

Comunicar-se i representar personatges i situacions complexes, emocions i històries reals o imaginàries utilitzant els recursos expressius 
del cos. 
Representar 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 del joc 

tradicional. 

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 6è de PRIMÀRIA 

DIMENSIÓ PERSONAL 

Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
• Habilitats de pensament. 

• Identificació dels propis perjudicis i estereotips. 

 

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

Actuar amb creativitat i capacitat crítica. 

• Autoregulació de la conducta. 

• Identificació dels propis perjudicis i estereotips. 

 

 

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. 

• Drets i deures dels infants i els adults. 

• Valoració de les informacions dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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. 


