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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Trentapasses 

 
   

Criteris d’avaluació i pautes d’organització del treball d’aula a 
Primària: Curs 2014/2015 

 

1. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

En ser una avaluació continuada, l’equip docent del nostre centre estableix com a criteris d’avaluació  el 

conjunt de tres aspectes que tots considerem rellevants a l’hora d’avaluar l’alumnat i que cada un per 

separat incidirà de manera directa en la nota final del trimestre. 

 Aquests tres aspectes són:  

 Les proves i el treball de classe diari, que es realitzen al llarg de cada trimestre i que avaluen 

els continguts i objectius que estan programats i que es preveuen assolir. Dins d’aquest 

apartat s’inclou la presentació dels treballs i de les llibretes. 

 Els deures, que formen part del procés d’ensenyament/aprenentatge dels alumnes i que 

incideixen en la nota final seguint les mesures preses en l’apartat de Control de deures 

d’aquest mateix document. 

 L’actitud, que també forma part del procés d’ensenyament/aprenentatge i que també incideix 

en la nota final seguint les mesures preses en l’apartat de Control de l’actitud d’aquest mateix 

document. 

El valor acordat i assignat a cada un, és el següent: 

Valor atorgat a: CI CM CS 

A les proves i treballs fets a 

classe 

60% 50% 65% 

A la realització de deures 10% 25% 25% 

A l’actitud 30% 25% 10% 

 

2. EXÀMENS 

Cicle Inicial 

La seqüenciació dels exàmens no està contemplada. 

Cicle Mig 

Establim pels alumnes de 3er realitzar un màxim de 3 proves per setmana i pels alumnes de 4rt realitzar un 

màxim de 4 proves per setmana. Caldrà tenir en compte que no coincideixin dues proves al mateix dia. 

Cicle Superior 

Establim pels alumnes de 5è i de 6è realitzar un màxim de 1 prova per dia. Caldrà tenir en compte que no 

coincideixin dues proves al mateix dia. 

3. DEURES 

Cicle Inicial 

 S’emporten deures pel cap de setmana. Si el professorat ho creu oportú, poden portar feines, que no 

hagin acabat a classe, entre setmana. 
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 Cada alumne té una carpeta personalitzada per emportar-se els deures. 

 Com a eina de comunicació família-escola s’utilitza l’agenda escolar. 

 S’estableix fer unes operacions sistemàtiques de càlcul i la frase diàriament. 

 

Cicle Mig 

 Cada alumne té la seva agenda per apuntar els deures que han de fer a casa. 

 Els deures s’apunten pel dia que toquen. 

 S’enduen feines per fer a casa, quan el professorat ho creu convenient. 

 Els alumnes només s’emporten a casa els llibres i llibretes necessaris per realitzar els deures, la 

resta es deixen a l’aula. 

 Cada alumne té una carpeta personalitzada per emportar-se els deures. 

 Els deures s’apunten en una ampliació del full de l’agenda, el qual es troba en lloc visible a l’aula. 

Aquesta tasca la porta a terme l’encarregat de la classe i es supervisat pel mestre. 

 S’estableix fer unes operacions sistemàtiques de càlcul i la frase diàriament. 

 

Control de deures a CM: Cada mestre porta un registre del control de deures de la seva àrea i segueix 

aquests criteris: 

1. 3 faltes, d’una assignatura s’apunta a l’agenda. 

2. 6 faltes, es torna a apuntar a l’agenda. 

3. 9 faltes, entrevista amb els pares.  

4. Després de l’entrevista amb els pares es torna a començar el procés. En l’entrevista 

mantinguda amb la família, s’informarà d’aquesta mesura i del següent criteri d’avaluació: 

“Donat que estem treballant amb l’avaluació continuada, davant d’un nombre considerable 

de faltes en la presentació dels deures, es pot baixar la qualificació trimestral de 

l’assignatura i fins i tot es pot arribar a suspendre”. 

 

Cicle Superior 

 Els deures s’apunten en una ampliació del  full de l’agenda, el qual es troba en lloc visible a l’aula. 

Aquesta tasca la porta a terme l’encarregat de la classe i es supervisat pel mestre. 

 Cada alumne té la seva agenda per apuntar els deures que han de fer a casa. 

 Els deures s’apunten pel dia que s’han de lliurar a classe. 

 Els deures no estan pautats sinó que es a criteri del professorat que imparteix l’assignatura. En 

general porten deures cada dia d’alguna assignatura. 

 Els alumnes només s’emporten a casa els llibres i llibretes necessaris per realitzar els deures, la 

resta es deixen a l’aula. 

 S’estableix fer unes operacions sistemàtiques de càlcul diàriament. 

 

Control de deures a CS: Cada mestre porta un registre del control de deures de la seva àrea i segueix 

aquests criteris: 

1. 3 faltes s’apunta a l’agenda.  
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2. 6 faltes, es torna a apuntar a l’agenda 

3. 9 faltes, entrevista amb els pares 

4. Després de l’entrevista amb els pares es torna a començar el procés. En l’entrevista 

mantinguda amb la família, s’informarà d’aquesta mesura i del següent criteri d’avaluació: 

“Donat que estem treballant amb l’avaluació continuada, davant d’un nombre considerable 

de faltes en la presentació dels deures, es pot baixar la qualificació trimestral de 

l’assignatura i fins i tot es pot arribar a suspendre”. 

 

4. ACTITUD 

Control de l’actitud: Cada mestre porta un registre del control de l’actitud i comportament de 

l’alumne a la classe. Per a l’elaboració d’aquest registre el professorat es basarà  en els objectius 

que es pretenen aconseguir pel que fa a hàbits personals  i que estan reflectits en el document 

aprovat en claustre Els hàbits a l’Escola Trentapasses.  

El professorat remarca com a molt importants: Saber estar a l’aula, respecte als companys, respecte al 

professorat, expressar-se amb un vocabulari i un to adequat, utilització del material i tenir cura del material i 

les instal·lacions, entre d’altres. 

 

Control de l’actitud i de deures: L’escola, ha posat en marxa aquest curs 2013/14, l’aula de reflexió, que 

és un espai a l’hora del pati, on els alumnes sobre els quals s’ha aplicat alguna mesura de control de deures 

i/o de control d’actitud, hi assisteixen a reflexionar o a fer les tasques que el respectiu professorat hagi 

aplicat sobre ells. L’aula de reflexió està vigilada pels mestres en uns torns rotatius. 

 

5. PAUTES DE TREBALL 

a. Llibretes i bolígrafs 

Cicle Inicial 

 A Primer, es fa servir paper vertical amb pauta de dues ratlles de 3’5 mm i llibreta. 

 A Segon, s’utilitza paper vertical amb pauta de dues ratlles de 3’5 mm. 

 A cada full de treball cada alumne escriurà a dalt de tot,  a l’esquerra, el nom i a la dreta la data 

curta. El títol centrat deixant abans una ratlla sense escriptura, i finalment el text de l’activitat també 

deixant abans una altra línea sense escriptura. (veure annex 1) 

 

Cicle Mig i Superior 

 Llibretes pautades pauta 3’5 mm per totes les assignatures, menys matemàtiques que s’utilitzen 

llibretes de quadrícula de 4x4 mm. 

 En les llibretes de pauta es segueix aquesta estructura: (veure annex 1) 

1. A la 1era línia la data  

2. Línia sense escriptura  

3. Títol centrat 

4. Línia sense escriptura 
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5. Enunciat de l’exercici amb bolígraf blau. A la mateixa altura, al marge, nº de pàgina i nº 

d’exercici. Els alumnes de 3er començaran a utilitzar el bolígraf al 2on trimestre. 

6. Línia sense escriptura (només els alumnes de 3er) 

7. Resposta amb llapis.  

 En les llibretes de quadrícula es segueix aquesta estructura : 

1. Començant per dalt, posar la data llarga en el 5è quadrat 

2. El títol 4 quadres més avall 

3. L’enunciat, 3 quadres més avall, juntament amb la pàgina i el número de l’exercici en el 

marge 

4. Deixar 3 quadres més i començar l’exercici 

5. Deixar 3 quadres més entre cada exercici 

 El color de les llibretes:  

1. Groc: Català 

2. Vermell: Castellà 

3. Lila: Anglès 

4. Blau: Medi/ Valors / Religió (CS) 

5. Verd: Medi (CM) 

6. Taronja: Matemàtiques 

 Us dels bolígrafs:  

1. Els temes o títols en negre 

2. Els enunciats en blau 

3. Les respostes en llapis 

4. La correcció dels alumnes en verd  

5. La correcció del mestre/a en vermell 

 Per norma els alumnes no faran us del corrector Tippex 

 Els alumnes de CS faran servir bolígraf esborrable per a l’expressió escrita. 

 

b. Organització dels fulls 

S’utilitzen carpetes d’anelles amb separadors, per arxivar tots els fulls i fitxes de treball que l’alumne va 

acabant, cada alumne té la seva personalitzada. 

Cicle Inicial 

Cada trimestre es realitza un àlbum que s’emporten a casa  amb totes les feines que s’han fet de totes les 

assignatures. 

Cicle Mig i Superior 

Depenent del volum de fulls l’àlbum és fa un cop per trimestre, o dues vegades durant el curs.  

 

c. Àlbum de plàstica 

Cada alumne es fa una carpeta de plàstica amb una cartolina gran. 

La personalitzen. 

S’emporten la feina a casa amb totes les feines fetes del trimestre. Se l’emporten dins de la carpeta de 

plàstica, però la retornen al següent trimestre. Al final de curs s’ho emporten tot a casa,carpeta inclosa. 
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  Nom:      Data: 

 
TÍTOL 

 
Enunciat 

Nom:     
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      Data: 

 
TÍTOL 

 
Enunciat 
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Data llarga (5è quadret) 

Títol centrat (4t quadret) 

Enunciat (3r quadret) Pàg 12 

Ex. 1 
Escriure cada dos quadrets 

Enunciat (3r quadret) 
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                    ●                    

                    ●                    

                    ●                    

                                        

                    ●                    

                    ●                    

                    ●                    

                                        

                    ●                    
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