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CRITERIS D’AVALUACIÓ: UDI WASSILY KANDINSKY 

Àmbit de llengua 

 Llegeix amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en 

diferents formats i suports. 

 Aplica estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el text i el propòsit de la lectura. 

 Aplica estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir el coneixement propi. 

 Produeix una descripció personal tenint en compte l’estructura i característiques d’aquesta tipologia textual.  

 Quan s’expressa per escrit, té en compte el vocabulari, les normes ortogràfiques i de puntuació treballades, així 

com els aspectes formals acordats.   

 Planifica el text, abans d’iniciar-lo per ordenar i organitzar les idees; el revisa i s’autoavalua amb la intenció de 

millorar-lo.  

 Interactua oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

 

Àmbit de matemàtiques 

 Comprèn els enunciats dels problemes i en reconeix les dades.  

 Dóna i comprova la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades. 

 Expressa el procés desenvolupat per resoldre un problema. 

 Identifica quina és l’operació més apropiada per resoldre una situació problema i resol l’algoritme (suma i resta 

portant, multiplicació i divisió d’1 xifra) 

 Reconeix i sap classificar alguns polígons (quadrilàters, triangles, circumferències, cercles...) i cossos geomètrics 

(piràmides, prismes, cubs, cilindres, cons...)  segons les seves característiques pel que fa a cares, vèrtexs i costats. 

 Construeix i representa figures geomètriques amb l’ajuda d’eines tecnològiques i de dibuix.   

 Reconeix i dóna exemples d’unitats de mesura de longitud (km, m, cm i mm) i sap fer ús de l’instrument adequat per 

mesurar.  

 Fa equivalències entre diferents unitats de mesura. 
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Àmbit de Coneixement del Medi 

 Identifica els elements de la llegenda d’un mapa físic. 

 Situa alguns elements (rius, muntanyes, poblacions...) amb l’ajuda d’un atles mundial.  

Àmbit Artístic 

 Identifica les característiques de forma i color dels elements que ens envolten. 

 S’expressa i es comunica emprant elements bàsics del llenguatge visual (el traç, la forma, el color). 

 Mostra interès per conèixer experiències de l’art contemporani (les obres i l’estil de Kandinsky) . 

 Utilitza tècniques seques (llapis de fusta) i humides (aquarel.la i pintura) fent un correcte ús del material i les eines per 

executar-les. 

 Manifesta emocions i vivències mitjançant el moviment corporal en un espai determinat, emprant diferents 

elements del llenguatge escènic, musical  i visual.  

 Planifica i participa d’un projecte artístic seguint unes pautes establertes prèviament.  

 Crea una composició pictòrica, atenent a les característiques bàsiques de l’artista treballat. 

Àmbit d’Ed. en valors  

 Es mostra motivat per la millora personal i per respondre als reptes i les dificultats amb esforç. 

 Participar de forma respectuosa i amb criteri propi en la presa de decisions del grup. 

Competència Digital 

 Usa els dispositius (tauleta o portàtil), de manera guiada, mitjançant instruccions orals o escrites. 

 Identifica una necessitat d’informació  i sap adreçar-se a les principals fonts a Internet. 

 Identifica i selecciona la informació adient segons el criteri acordat. 

 


