
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UDI: ¡HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA!   

 

Àmbit lingüístic 

 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. 

 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. 

 Identifica les parts principals d’una notícia escrita i les seves característiques.  

 Escriu una notícia sobre un fet real, una descripció d’un personatge inventat i una narració fantàstica sobre un 

viatge espacial tenint en compte les característiques d’aquestes tipologies textuals.  

 Participa activament i de forma adequada en situacions comunicatives diverses fent us del vocabulari après en la 

unitat i respectant les normes d’interacció social.   

 Exposa un tema  de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant els recursos adequats en relació 

al to, gesticulació, etc.  

 Incorpora i fa un ús adequat del lèxic treballat al llarg de la unitat a l’hora d’expressar-se: Sistema Solar, galàxia, 

planeta, astre, estrella, extraterrestre, coet, constel·lació, etc. 

 

Àmbit matemàtic 

 Llegeix, escriu i ordena nombres fins el milió.  

 En un problema identifica i relaciona les dades, dóna la solució expressada clarament i és capaç d’explicar 

l’estratègia utilitzada.  

 Recull dades sobre fets coneguts en una taula de dades.  

 Interpreta i realitza un croquis d’un itinerari utilitzant referents de l’entorn proper.  

 Reconeix i utilitza les multiplicacions i les divisions en situacions quotidianes i plantejades en la unitat.  

 Interpreta el valor posicional dels nombres decimals. 



 Sap fer us de les eines per mesurar la longitud i expressar-ne el resultat; també fa equivalències entre les mesures de 

longitud (km, m, cm i mm).  

 

Àmbit de Coneixement del Medi 

 Es planteja preguntes en relació als continguts desenvolupats (Sistema Solar, moviments de la Terra, les ombres...) 

 Estableix relacions entre el que observa i els coneixements científics treballats.   

 Identifica alguns dels usos que es fan dels recursos naturals (aigua, sòl...) i l’impacte que es produeix de les activitats 

humanes.  

 Utilitza plànols i mapes per situar-se en l’entorn i desplaçar-se.  

 Analitza les situacions que poden comportar risc a nivell viari.  

 Coneix i valora els mecanismes democràtics de participació i el funcionament bàsic de les institucions comarcals i 

municipals.   

 

Àmbit artístic 

 Expressa el que veu i el que li suggereix una obra artística fent servir un vocabulari adequat i respectuós.  

 Crea una composició visual (pintura o escultura) fent ús del material que consideri més adequat pel seu projecte.  

 Té cura del material i les eines; els utilitza de forma precisa.  

 

Educació en valors  

 S’esforça per superar els reptes o dificultats que pot trobar-se al llarg de la UDI. 

 Sap justificar i argumentar les decisions o opinions que dóna.  

 Quan fa una tasca en grup, aporta idees, respecta i accepta les decisions que es prenen.  

 Valora la diversitat social, cultural i de gènere a través de la visualització de la pel·lícula: “Figuras ocultas”. 

 Identifica les implicacions ètiques, analitza i és crític amb les actuacions que veu o succeeixen a l’entorn.  

 

Àmbit digital 

 Usa els dispositius, de manera guiada, mitjançant instruccions escrites. 

 Identifica i selecciona la informació adient de forma pautada.  

 


