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1r de Primària 

1r TRIMESTRE 
 
LLENGUA CATALANA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Memorització del poema de Nadal i dita del mes, converses i explicacions de les 
pròpies experiències (ús de la llengua catalana per comunicar-se, vocabulari ric i 
variat, to de veu, ritme, entonació i respecte pel torn de paraula). 
- Escolta activa, comprensió d’instruccions bàsiques d’aula, lectura diària per part de la 
mestra, interès per les intervencions dels companys. 
- Lèxic: El cos humà, el poble, la Festa Major, l'escola, el Nadal. 

DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
- Les vocals, introducció del punt i la coma. 
- Construcció de frases completes i amb coherència per expressar-se. 
- Grafisme (lletra lligada), la frase, la llista. 
 
DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura i comprensió d’enunciats i frases. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
- Lectura diària per part de la mestra, biblioteca d’aula i d’escola, biblioteca municipal, 
capsa de revistes, racó de lectura a l’aula. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 

● Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, 
situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 

● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el 
context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral. rellevant de 
produccions orals adequades a l’edat, i de diferents suports utilitzats a l’aula. 

● Mostrar interès i respecte quan parlen els altres. 
● Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits 

a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació 
comunicativa, i amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho 
requereix. 
 

DIMENSIÓ DE LA COMPRENSIÓ LECTORA 
 

● Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades 
col·lectivament, començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir 
el títol per fer hipòtesis. 

● Comprendre informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a 
l'edat i presentats en diferents suports. 
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DIMENSIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
 

● Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions 
(notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de 
models o de manera col·lectiva, escrits a mà o amb eines informàtiques. 

● Reflexionar amb el guiatge de l’adult que abans d'escriure s'ha de pensar i, un 
cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 

● Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més 
bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions. 

● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a l'escriptura. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos per la bona presentació 

dels treballs. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 

● Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
● Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura 

adequats a l'edat. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura. 

 
LLENGUA CASTELLANA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
- Reproducció guiada dels contes tradicionals treballats, endevinalles, converses 
col·lectives (ús de la llengua castellana per comunicar-se, vocabulari ric i variat, to de 
veu, ritme, entonació i respecte pel torn de paraula). 
- Escolta activa, comprensió d’instruccions bàsiques d’aula, lectura diària per part de la 
mestra, comprensió de contes tradicionals coneguts, interès per les intervencions dels 
companys. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 

● Comprendre informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de 
diferents suports utilitzats a l’aula. 

● Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i 
els mestres en diferents situacions comunicatives. 

● Respectar les normes d’interacció oral. 
● Mostrar interès quan parlen els altres. 
● Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un 

poema, una cançó. 
● Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 
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LLENGUA ANGLESA 
 
CONTINGUTS TREBALLATS: 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
Calendari: dies de la setmana, mesos i números, ahir, avui i demà. 
Halloween: cançó i dramatització amb disfresses. 
Ús pronom He/She per presentar mestres de l’escola. “he is a boy. He is Joan Ramon. 
He is class 1 teacher” 
Els cinc sentits: parts del cos i els respectius sentits. Construcció de frases.”With my 
eyes I see”.  eyes/see, mouth/taste, ears/listen, hands/touch, nose/smell. 
Vocabulari al voltant del projecte de cada aula.  
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 

● Comprèn instruccions bàsiques de l’aula, amb ajut de diferents suports no 
verbals. 

● Reconeix i comprèn paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb 
suport visual. 

● Reconeix el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo 
oralment. 

● Participa activament en les activitats proposades.  
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 

● Reprodueix cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la 
pronunciació. 

● Comprèn globalment contes senzills amb suport visual. 
 
MATEMÀTIQUES 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 
 
Numeració 0 – 10. Descomposició numèrica. 
Símbols matemàtics >, < , =, + 
Suma     
Estratègies de càlcul mental  
Ordenar nombres               
Introducció de la recta numèrica 
Introducció a la mesura: pams. 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ  

 
Figures geomètriques: triangles i quadrilàters , vèrtexs i costats. 
Sèries numèriques i geomètriques. 
Introducció a la desena 
 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
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DIMENSIÓ CONNEXIONS 

 
● Reconèixer nombres ordinals treballats. 
● Comparar els nombres. 
● Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, 

peus, passes...) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 
 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ  
 

● Usar el llenguatge verbal per interpretar nombres treballats. 
● Identificar objectes i espais amb formes geomètriques planes. 
● Analitzar objectes i espais amb formes geomètriques planes.  

 
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ DE MÓN ACTUAL 
 
El poble i la Festa Major: 
El nom del nostre poble 
Sentiment de pertinença al poble 
Elements de la Festa Major: gegants, diables, dansa de la batalla, castell de focs, el 
toc d'inici, els grallers, la plantada dels gegants… 
 
DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
L'escola 
Autonomia per desplaçar-se per l'escola amb un company/a 
Persones que treballen a l'escola 
Vocabulari específic: nom dels diferents espais de l'escola 
Pla d'evacuació 
El Nadal 
Vocabulari del folklore tradicional del Nadal: tió, raïm, pessebre, l'arbre de Nadal, vesc, 
calendari d'Advent, grèvol, ponsètia, nadales... 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ DE MÓN ACTUAL 

● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
● Descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. 
● Descriure fets quotidians aplicant nocions temporals bàsiques. 
● Ubicar festes tradicionals i altres activitats aplicant nocions temporals bàsiques 

(calendari). 
 
 
DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

● Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
 
 
 
 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

 
CONTINGUTS TREBALLATS 
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DIMENSIÓ DE SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 
El cos humà 
Distinció dels grans segments del cos humà (cap, tronc i extremitats) 
Vocabulari de les part del cos i dels dits de la mà. 
Consciència i experimentació  de les possibilitats perceptives del cos (els sentits) 
Respecte per les diferències individuals 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ DE SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 

● Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva 
funció. 

● Identificar semblances i diferències entre les persones. 
 
MÚSICA I DANSA 
 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ  PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 
Demostració de respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 
Participació activa en les activitats proposades a l’aula. 
 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
 Memorització, interpretació i audició de les cançons: El general Bum Bum, Nadala 
Ser conscient de la importància d’adquirir una bona postura corporal en la interpretació 
de les cançons i danses.  
  
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

● Mostrar respecte en el treball cooperatiu. 
● Participar en els projectes artístics col·lectius. 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Recordar el text de les cançons. 
● Interpretar amb bona tècnica vocal les cançons (ritme i entonació). 
● Mostrar una bona postura corporal en la interpretació de les cançons i danses. 

 
PLÀSTICA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
Collage (felicitació dels aniversaris, felicitació de Nadal) 
Treball de tardor: Simetries de fulles amb ceres. 
Postal de Nadal. 
Mandales 
Treballs cooperatius: decoració porta, murals. 
 
 
Taller de teatre: 
Relaxació i massatges 
Tècniques d’expressió corporal: mímica 
Interpretacions teatrals individuals i col·lectives a partir de jocs i improvisacions. 
Taller de modelatge: 
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Elaboració de plastilina 
Modelatge figures : cactus, animals, por decoratiu,  
Taller de pintura: 
Tipus de quadre: natura morta 
Pintors: Cezanne, Magritte, Archimboldo 
Tècniques: dibuix amb llapis, ceres, aquarel·la, temperes. 
Percepció de les formes, agrupacions, proporcions i tonalitats. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

● Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual de l’entorn natural i 
cultural. 

● Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 
● Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual , corporal i musical i estratègies 

per comprendre i apreciar les produccions artístiques. 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques 
per expressar-se i comunicar-se. 

● Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, 
interpretar i comunicar-se. 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
● Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges 

artístics. 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
HÀBITS SALUDABLES 
- Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporals i posturals relacionats amb l’activitat 
física. 
- Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física. 
-  
 
JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 
- Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i compliment de 
les normes de joc. 
- Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el joc. 
- Cooperació en el joc amb tots i totes els i les alumnes del grup. 
-  Participació en els jocs 
- Acceptació a l’hora de guanyar i a perdre. 
 
EXPRESSIÓ I  COMUNICACIÓ CORPORAL 
- Respecte pels companys/es, materials, espais i normes 
- Sincronització de moviments corporals seguint el ritme de la música de la dansa de la 
Castanyada “Pet Patum”. 
- Punta i  moviment en rotllana fent saltirons. 
- Respectar la coreografia i mantenir una actitud adequada. 
 
ACTIVITAT FÍSICA I SALUT 
- Acceptació de diferents nivells d’habilitats 
- Desplaçaments: quadrupèdies, reptacions, trepar, saltar.... 
- Saltar. Saltar a corda individual i en grup. 
- Rodar. Tombarella i croqueta. 
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- Control postural 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
HÀBITS SALUDABLES 

● Porta la bosseta i els estris de recanvi. 
● Mostra autonomia a l’hora de canviar-se. 
● Fa un ús adequat dels estris d’higiene al vestuari: bosseta, samarreta, tovallola 
● Accepta i respecta la diversitat dins del grup. 

 
JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

● Aprendre i ampliar el coneixement de nous jocs amb i sense material amb la 
possibilitat de ser posats en pràctica  dins i fora de l’escola, al pati, al parc, a la 
plaça,etc.  (Disposareu del llista elaborat amb els nens i nenes al  blog de CI) 

● Segueix un mínim de tres normes a l’hora de jugar als jocs proposats. 
● Participa de forma activa i respectuosa en les activitats proposades. 
● Escolta amb atenció i respecte les explicacions i aportacions tant dels adults 

com dels iguals. 
● Desenvolupa el control de les emocions a l’hora de guanyar i perdre tot valorant 

l’objectiu principal dels jocs, divertir-se. 
 
ACTIVITAT FÍSICA 

● Juga sense discriminar a companys o companyes independentment del nivell 
d’habilitat, diferència de gènere, religió, orientació o condició. 

● Desenvolupa habilitats motrius bàsiques: saltar, desplaçar-se, trepar, rodar i 
reptar. 

● Experimenta amb el propi cos situacions motrius i prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del propi cos.  

 
EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

● Interpreta una dansa, prèviament treballada, amb seguretat i autonomia. 
● Sincronitza els moviments de la dansa amb la música. 
● S’aprecia la voluntat de superació personal i col·lectiva. 
● Mostra respecte durant la representació de la dansa. 

 
EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 
CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ  INTERPERSONAL 
 
Gestió de les emocions. 
Filosofia 3/18 (Pèbili). 
Activitats de cohesió grupal i treball en equip. 
Mediació de conflictes. 
Respecte per les normes d’aula i convivència. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

● Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 
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1r de Primària 
2n TRIMESTRE  

 
LLENGUA CATALANA 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
- Converses, rutines, corregir i evitar les interferències amb el castellà. exposicions 
orals. 
- Escolta activa, lectura matinal. 
- Nou vocabulari relacionat amb altres àrees (matemàtiques, medi, projecte) 
 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
Correspondència so-grafia, separació de paraules, el punt final de frase, majúscula a 
principi de frase i noms propis, consonants M,P, L,N (Ortogrup). 
CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA: Rimes/dites, Síl·labes, construcció de frases. 
- La nota, text argumentatiu, escriptura d’un conte col·lectiu pel concurs literari Pilarín 
Bayés (treball de l’estructura i els elements principals d’un conte). 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
- Lectura de textos adaptats a l’edat (mecànica i comprensió), llegint so per so, o 
síl·laba per síl·laba).  
- Petits textos de comprensió lectora (frases). 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
-  Lectura guiada (Bestioles Menudes) - comprensió lectora, adquisició de nou lèxic, 
animació a la lectura. Lectura individual matinal (biblioteca aula, biblioteca escola, 
biblioteca municipal), lectura matinal mestre. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

● Comprèn tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, 
situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 

● Participa de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el 
context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral.  

● Mostra interès i respecte quan parlen els altres. 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Aplica a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, 
començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer 
hipòtesis. 

● Comprèn informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a 
l'edat i presentats en diferents suports. 

● Extreu informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat 
i presentats en diferents suports. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
● Escriu textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions 

(notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de 
models o de manera col·lectiva, escrits a mà o amb eines informàtiques. 

● Reflexiona amb el guiatge de l’adult que abans d'escriure s'ha de pensar i, un 
cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 

● Mostra coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més 
bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions (majúscula i punt final). 

● Mostra interès per aplicar els coneixements apresos a l'escriptura. 
● Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos per la bona presentació 

dels treballs. 
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DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Coneix el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
● Mostra interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura 

adequats a l'edat. 
● Mostra interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura. 

 
 
LLENGUA CASTELLANA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 
- Adquisició de nou vocabulari relacionat amb altres àrees (medi, matemàtiques, 
projecte). 
- Converses col·lectives, explicacions dels contes treballats, treball sobre la pau (“El 
árbol de la palabra”), correcció d’interferències amb el català, realització d’anuncis 
sobre els hàbits saludables, jocs de consciència fonològica.  
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 
- Escolta activa de contes diversos, lectures matinals del mestre. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

● Comprèn informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de 
diferents suports utilitzats a l’aula. 

● Extreu informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de 
diferents suports utilitzats a l’aula. 

● Participa adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els 
mestres en diferents situacions comunicatives. 

● Respecta les normes d’interacció oral. 
● Mostra interès quan parlen els altres. 
● Mostra l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un 

poema, una cançó. 
● Realitza breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

● Mostra interès per contes adequats a la seva competència lectora. 
 
LLENGUA ANGLESA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 

● Les estacions: spring, summer, autumn winter 
- Cançó de les estacions  
- Activitats orals sobre les estacions: “What’s your favourite season?”, “I 

like summer” 
- Contacontes i comprensió oral conte When will it snow? 
- Poema sobre les estacions: Spring is green, summer is bright, autumn is 

yellow, winter is white. 
● Treball sobre el calendari: mesos de l’any, dies de la setmana, números  

- cançó mesos de l’any  
- treball amb el calendari de fusta: today is/avui és,  yesterday was/ahir va 

ser,  tomorrow will be/demà serà 
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● Objectes d’aula i materials 

- objectes d’aula: pencil, pen, pencil case, window, scissors, book 
- materials:  wood, plastic, fabric, glass, metal, paper 

  “ A book is made of paper” 
- cançó sobre els materials i els objectes habituals d’aula. 
- activitats orals amb l’estructura esmentada anteriorment. 
-  

QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 

● Comprèn instruccions bàsiques de l’aula, amb ajut de diferents suports no 
verbals. 

● Reconeix i comprèn paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb 
suport visual. 

● Reconeix el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo 
oralment. 

● Participa activament en les activitats proposades.  
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
● Reprodueix cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la 

pronunciació. 
● Comprèn globalment contes senzills amb suport visual. 

 
MATEMÀTIQUES 
CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ CONNEXIONS 
 

● Construcció de la desena. Descomposició i representació  i escriptura de de 
números fins al 20. Dictats. 

● Introducció a la numeració per famílies (família del 10, del 20, del 30...) 
● Ordenació números de més gran a més petit i a la inversa. 
● Gràfics de barres  
● Monedes: euro i cèntims 
● Sumes i restes sense portar. Càlcul mental. 
● Ús de la recta numèrica (número anterior i posterior). Sèries numèriques. 
 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ  

 
● Conceptes espaials : esquerra, dreta, dalt, baix 
● Quadrilàters i triangles . Diferències.i característiques. Sèries geomètriques 

 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 

● Reconeix nombres cardinals treballats. 
● Utilitza nombres cardinals treballats. 
● Interpreta els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Representa (amb materials diversos) els nombres naturals treballats en 

contextos de la vida quotidiana.  
● Utilitza els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Ordena els nombres. 
● Mesura objectes, espais i temps familiars amb unitats convencionals (cm, m, 

dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I  REPRESENTACIÓ 

● Defineix la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un 
mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere, prop-lluny, dalt-baix, dreta-
esquerra. 

● Identifica objectes i espais amb formes geomètriques planes. 
● Analitza objectes i espais amb formes geomètriques planes.  
● Descriu objectes i espais amb formes geomètriques planes.  
● Busca semblances i diferències entre dues figures. 

 

MEDI SOCIAL I NATURAL 
CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
El temps:  

● Dies de la setmana, calendari, mesos de l’any, estacions, mesos de cada 
estació 

● Dies que té cada mes, conceptes “ahir”, “avui” “demà”. 
● Els rellotges. Les hores en punt . 
● Seqüències temporals. 

 
DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
Objectes i materials 

●  Característiques dels materials 
●  Permeable i impermeable). 

 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
 
DIMENSIÓ CIUTADANIA 

 
 
 

Projectes (sorgits de l’interès dels alumnes) 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
 

● Ordena temporalment alguns fets rellevants. 
● Descriu fets quotidians aplicant nocions temporals bàsiques. 
● Ubica festes tradicionals i altres activitats aplicant nocions temporals bàsiques 

(calendari). 
DIMENSIÓ DE TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 

 
● Valora la importància de respectar i protegir el medi. 

DIMENSIÓ CIUTADANIA 
 

● Respecta les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes. 
● Reconeix i identifica les responsabilitats i  les tasques que desenvolupen les 

persones a l’entorn, superant els estereotips sexistes. 
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DIMENSIÓ DE SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 
 

● Valora positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la 
pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i 
equilibrada, l’exercici físic i el descans. 

 

ED. ARTÍSTICA: MÚSICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 
 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

● Participació en el treball en gran i petit grup mostrant respecte entre iguals, a la 
mestra i a les normes de l’aula de música. 
 

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 
● Introducció a la lectoescriptura de fragments rítmics amb la negra, les dues 

corxeres i el silenci de negra. 
 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
● Creació d’una composició sonora en petits grups per a fer de banda sonora del 

producte final del projecte. 
● Experimentació amb sons amb el propi cos i amb instruments de percussió 

petits. 
● Organització, tria de sons i creació en petits grups d’una composició senzilla. 

 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
 

● Mostra respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu. 
● Mostra respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 
● Participa en produccions col·lectives. 

 
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
 

● Crea composicions sonores senzilles. 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
HÀBITS SALUDABLES 

● Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal i postural relacionats amb l’activitat 
física. 

● Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat 
física. 

● Detecció de conductes de risc per a ells mateixos/es i ver la resta de 
companys/es. 

● Desenvolupament de l’autonomia a l’hora de canviar-se i fer-se responsables 
de les pròpies coses. 

ACTIVITAT FÍSICA  
● Acceptació de diferents nivells d’habilitats: 
● Salts verticals i horitzontals. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament dʼEnsenyament 
Escola Mogent 
  
 

 
● Girs sobre l’eix longitudinal i transversal. 
● Principals parts del cos. Articulacions principals (canell, malucs, columna 

vertebral, colze, genolls…) 
● Afirmació de la lateralitat sobre si mateix/a. 

JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 
● Control de les distàncies de seguretat en l’espai de joc. 
● Cooperació i respecte vers les capacitats de tots els membre del grup de 

treball. 
● Responsabilitat individual i de grup d’un mateix. 
● Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment. Control 

de les emocions en els guanyar i perdre. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
ACTIVITAT FÍSICA 

● Salta a peus junts distàncies en alçada i llargada. 
● Gira sobre el pròpi eix longitudinal. 
● Diferencia dreta i esquerra referents al propi cos. 
● Coneix i diferencia les principals parts del cos i les principals articulacions. 
● Té presents les mesures de seguretat ver a un mateix i vers els altres. 

HÀBITS SALUDABLES 
● Identifica com a accions saludables els hàbits d’higiene personal associats a la 

realització d’activitats físiques. 
● Mostra autonomia a l’hora de canviar-se de roba. 
● Detecta i evita conductes de ris en la pràctica d’Educació Física. 
● Fa un bon ús dels vestuaris i wc. 

JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 
● Participa i gaudeix en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes 

motrius i de relació amb els companys/es. 
● Mostra iniciativa personal en el desenvolupament dels jocs i activitats. 
● Mostra coordinació en les habilitats motrius. 
● Respecta els torns de paraula i les aportacions i /o explicacions tant de l’adult 

com la de companyes i companys. 
● Accepta i respecta les normes del joc. 

 
 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 

DIMENSIÓ PERSONAL 
 

●  Els càrrecs i les normes de la classe. 
● Interès pel treball a l’aula i a casa. Motivació per diverses activitats.  

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
 

● Converses col·lectives (les normes del diàleg: aixecar el dit per parlar, escoltar 
amb atenció, estar ben asseguts, estar atents...). 

● Resolució de conflictes.  
● Treball sobre la pau.  
● Treball sobre la dona (Coeducació) 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 

DIMENSIÓ PERSONAL 
 

● Mostra motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats 
amb esforç i motivació. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
 

● Respecta les característiques dels altres i escolta i respecta les seves opinions. 
● Accepta i practica les normes de convivència i els hàbits cívics. 

 
 
 

1r de Primària 
3r TRIMESTRE  

 
     LLENGUA CATALANA 

 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ ORAL 
- Converses, rutines, corregir i evitar les interferències amb el castellà. Exposicions 
orals. 
- Escolta activa, lectura matinal. 
- Nou vocabulari relacionat amb altres àrees (matemàtiques, medi, projecte) 
 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
-  Lectura de textos adaptats a l’edat (mecànica i comprensió), llegint so per so, o 
síl·laba per síl·laba). 
- Petits textos de comprensió lectora (frases). 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Text argumentatiu, dictats, text poètic (cal·ligrama). 
 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Lectura guiada (Bestioles Menudes) - comprensió lectora, adquisició de nou lèxic, 
animació a la lectura. Lectura individual matinal (biblioteca aula, biblioteca escola, 
biblioteca municipal), lectura matinal mestre. 
 
EXPRESSIÓ ESCRITA: LÈXIC, COMPRENSIÓ LECTORA, FOMENT DE LA 
LECTURA 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ ORAL 
 

● Comprèn tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, 
situacions d'aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 

● Participa de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el 
context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral.  

● Mostra interès i respecte quan parlen els altres. 
● Realitza exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits 

a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació 
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comunicativa, i amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho 
requereix. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 

● Aplica a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, 
començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer 
hipòtesis. 

● Comprèn informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a 
l'edat i presentats en diferents suports. 

● Extreu informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat 
i presentats en diferents suports. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 

● Escriu textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions 
(notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de 
models o de manera col·lectiva, escrits a mà o amb eines informàtiques. 

● Reflexiona amb el guiatge de l’adult que abans d'escriure s'ha de pensar i, un 
cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 

● Mostra coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més 
bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions (majúscula i punt final). 

● Mostra interès per aplicar els coneixements apresos a l'escriptura. 
● Mostra interès per aplicar els coneixements apresos per la bona presentació 

dels treballs. 
 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 

● Coneix el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
● Mostra interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura 

adequats a l'edat. 
● Mostra interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura. 
● Compren que la llengua és un instrument de comunicació. 
● Percep algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha 

a l’aula o a l’entorn més proper. 
● Té una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, religiosos o sexistes. 
 
LLENGUA CASTELLANA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ ORAL 
 
 - Adquisició de nou vocabulari relacionat amb altres àrees (medi, matemàtiques, 
projecte). 
- Converses col·lectives (accions que es poden dur a terme a casa per tenir cura del 
planeta), estructura d’un poema i memorització  (Doña Pitu Piturra), embarbussaments 
i refranys. 
- Escolta activa de vídeos, lectures matinals del mestre. 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ ORAL 
 

● Comprèn informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de 
diferents suports utilitzats a l’aula. 
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● Extreu informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de 

diferents suports utilitzats a l’aula. 
● Participa adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els 

mestres en diferents situacions comunicatives. 
● Respecta les normes d’interacció oral. 
● Mostra interès quan parlen els altres. 
● Mostra l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un 

poema, una cançó. 
● Realitza breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

 
LLENGUA ANGLESA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ ORAL 
DIMENSIÓ LITERÀRIA 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE 
 

● Les plantes  
- Cançó de les plantes 
- Activitats orals sobre les plantes: plants need water, soil, air, minerals, 

sun.  
● Treball sobre el calendari: mesos de l’any, dies de la setmana, números  

- cançó mesos de l’any  
- treball amb el calendari de fusta: today is/avui és,  yesterday was/ahir va 

ser,  tomorrow will be/demà serà 
● La família 

- mum, dad, brother, sister, cousin, uncle, auntie.  
- activitats orals entorn la família: who is Alex? Alex is my cousin. Have 

you got a brother/sister/pet? 
- cançó sobre la família 

 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ ORAL 
 

● Comprèn instruccions bàsiques de l’aula, amb ajut de diferents suports no 
verbals. 

● Reconeix i comprèn paraules i/o expressions més treballades a l’aula, amb 
suport visual. 

● Reconeix el vocabulari i/o expressions amb suport visual i sap expressar-lo 
oralment. 

● Participa activament en les activitats proposades.  
DIMENSIÓ LITERÀRIA 

● Reprodueix cançons i/o poemes, tenint en compte l’entonació, el ritme i la 
pronunciació. 

● Comprèn globalment contes senzills amb suport visual. 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE 

● Mostra respecte vers la llengua i les activitats comunicatives que s’hi proposen 
per treballar-la. 

● Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la 
comunicació dins de l’aula i en les activitats d’ensenyament-aprenentatge. 
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MATEMÀTIQUES 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 
 

● Dictats de nombres. 
● Descomposició manipulativa de desenes i unitats. 
● Comptatge manipulatiu (faves i pèsols). 
● Introducció a la numeració per famílies (família del 10, del 20, del 30...) 
● Càlcul mental. 
● Sumes i restes sense portar.  
● Sumes de dues xifres. 

 
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I  REPRESENTACIÓ 

● Gràfics de barres (introducció a l'estadística). 
 

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 
● Ordenació números de més gran a més petit i a la inversa. 
● Sèries  
●  

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
● Resolució de problemes. 
● Càlcul mental. 
● Sumes i restes sense portar.  
● Sumes de dues xifres. 

 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ CONNEXIONS 

● Reconeix nombres cardinals treballats. 
● Utilitza nombres cardinals treballats. 
● Interpreta els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Representa (amb materials diversos) els nombres naturals treballats en 

contextos de la vida quotidiana.  
● Utilitza els nombres naturals treballats en contextos de la vida quotidiana.  
● Ordena els nombres. 
● Mesura objectes, espais i temps familiars amb unitats convencionals (cm, m, 

dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 
● Descompon els nombres. 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I  REPRESENTACIÓ 
● Interpreta i construeix gràfics (pictogrames) amb dades sobre fets coneguts 

relatius a la vida quotidiana i a altres àrees. 
DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 

● Classifica objectes segons una característica. 
● Ordena objectes segons una característica. 
● Completa seqüències geomètriques amb 1 o 2 elements buscant el patró. 
● Completa seqüències numèriques senzilles (d’un en un, comptatge). 

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
● Interpreta, representa (amb materials diversos) i utilitza els nombres naturals 

(inferiors a 100) en contextos de la vida quotidiana.  
● Usa l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 
● Formula preguntes en situacions conegudes 
● Usa els algorismes de suma (sense portar). 
● Usa els algorismes de resta (sense portar). 
● Comunica oralment coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, 

mesura, resolució de problemes). 
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MEDI SOCIAL I NATURAL 
CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
DIMENSIÓ CIUTADANIA 
 
Habitatges:  

● Tipus de cases. 
● Parts de la casa i mobiliari. 
● Plànol d’una casa. 

La família: 
● Tipus de famílies. 
● Arbre genealògic. 

 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 
Projecte interdisciplinari Les plantes: 

● Parts de la planta (tija, fulles, flor, fruit i arrels)  i les seves funcions. 
● Cicle vital de les plantes (neixen, creixen, es reprodueixen i moren). 
● Què necessiten les plantes? (sol, aire, aigua, terra i sals minerals). 
● Què ens mengem de les plantes? (fulles, fruit, arrels, llavors i tija). 
● Les plantes remeieres (menta, farigola, romaní, espígol i alfàbrega). 

 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ MÓN ACTUAL 

● Distingeix éssers vius i objectes inerts. 
● Relaciona característiques de les plantes properes amb la seva identificació 

com a éssers vius. 
● Reconeix amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn (plantes). 
● Classifica amb criteris elementals, els éssers vius de l’entorn (plantes). 
● Identifica  algunes  relacions que estableixen els éssers vius amb el medi, 

utilitzant els instruments adequats. 
● Mostra una actitud de respecte per la natura i pel material. 
● Observa l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en 

formen part. 
● S’inicia en l’ús de croquis senzills (plànol de l’escola, plànols de casa). 

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
● Observa l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en 

formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. 
DIMENSIÓ CIUTADANIA 

● Respecta les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes. 
● Reconeix i identifica les responsabilitats i  les tasques que desenvolupen les 

persones a l’entorn, superant els estereotips sexistes. 
DIMENSIÓ SALUT  I EQUILIBRI PERSONAL 

● Valora positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la 
pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i 
equilibrada, l’exercici físic i el descans. 

PROJECTES 
● Col·labora en les tasques del treball en grup. 
● Contrasta i valora les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte. 
● Utilitza estratègies de cerca de dades. 
● Comunica els resultats de la recerca oralment i/o gràficament. 
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ED. ARTÍSTICA: MÚSICA 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

● Participació en el treball en gran i petit grup mostrant respecte entre iguals, a la 
mestra i a les normes de l’aula de música. 

● Audició i anàlisi d’obres d’autors reconeguts (Vivaldi) 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

● Introducció a la lectoescriptura de fragments rítmics amb la negra, les dues 
corxeres i el silenci de negra. 

DIMENSIÓ CREACIÓ I IMAGINACIÓ 
● Creació d’una composició sonora en petits grups per a fer de banda sonora del 

producte final del projecte. 
● Experimentació de sons amb el propi cos i amb instruments de percussió petits. 
● Organització, tria de sons i creació en petits grups d’una composició senzilla. 

 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

● Mostra respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu. 
● Mostra respecte entre iguals, a la mestra i a les normes de l’aula de música. 
● Participa en produccions col·lectives. 

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
● Crea composicions sonores senzilles. 
● Reconeix i identifica els fragments rítmics treballats (negra, dues corxeres i 

silenci de negra) 
● Reconeix les obres i autors treballats (Vivaldi) 

 
EDUCACIÓ FÍSICA 
CONTINGUTS TREBALLATS 
HÀBITS SALUDABLES 

● Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal i postural relacionats amb l’activitat 
física. 

● Respecte de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat 
física. 

● Detecció de conductes de risc per a ells mateixos/es i ver la resta de 
companys/es. 

● Desenvolupament de l’autonomia a l’hora de canviar-se i fer-se responsables 
de les pròpies coses. 

● Desenvolupament de la capacitat d’espera. 
ACTIVITAT FÍSICA 

● Equilibri i desequilibri 
● Desenvolupar rols de portador/a, àgil i ajudant. 
● Aspectes estètics de les figures humanes (acrosport i mandales humanes) 
● Normes de seguretat en la composició de figures humanes 
● Responsabilitat de grup. 

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 
● Danses en cercle (El Rogle i El ball de la civada) 
● Posicions de les danses (mans a la cintura, peus junts) 
● Sincronització de moviments en la dansa. 
● Actitud respectuosa per l’activitat i el seu desenvolupament 
● Imitació i representació d’animals, plantes i objectes. 
● Respectar espais i límits dels jocs. 
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QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES 

● Porta els estris d’higiene. 
● Mostra autonomia a l’hora de canviar-se de roba. 
● Fa un ús responsable dels estris d’higiene ( bossa amb samarreta i tovallola) 
● Mostra una actitud responsable i de respecte a les sessions d’Educació Física 

(graella d'autoavaluació). 
● Participa de forma adequada en les activitats d’escalfament i relaxació. 

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 
● Experimenta situacions d’equilibri i desequilibri. 
● Mostra una actitud respectuosa vers les activitats i jocs que es proposen. 
● Accepta i respecta els diferents rols que s’otorguen (Acrosport: portador/a, àgil, 

ajudant) 
● capacitat d’espera (respectar torns de paraula, rols, explicacions, etc.) 
● Té present la seva responsabilitat individual i dins del grup. 
● Respecta les normes de seguretat que s’estableixen a les sessions i dins 

l’espai (patí o gimnàs) 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ CORPORAL 

● Desenvolupa la creativitat i espontaneïtat en les activitats d’Expressió corporal. 
● Representa i imita animals, objectes, plantes, personatges... 
● Reprodueix balls, danses i coreografies senzilles en cercle: 

● Sincronitza moviments amb pulsacions i estructures rítmiques. 
● Desenvolupa la inhibició davant el grup. 
● Valorar l’estètica de les figures humanes treballades 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

CONTINGUTS TREBALLATS 
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Converses col·lectives (les normes del diàleg: aixecar el dit per parlar, escoltar 
amb atenció, estar ben asseguts, estar atents...).  

● Interès pel treball a l’aula i a casa. Motivació per diverses activitats.  
DIMENSIÓ INTERPERSONAL 

● Resolució de conflictes.  
● Els càrrecs i les normes de la classe. 
● Lectura del Pèbili. 
● Coeducació (importància de col·laborar tots i totes a les feines de casa). 

DIMENSIÓ SOCIAL 
● Bones pràctiques amb el medi ambient: Som Escola Verda 

 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ PERSONAL 

● Mostra motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats 
amb esforç i motivació. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
● Respecta les característiques dels altres i escolta i respecta les seves opinions. 
● Accepta i practica les normes de convivència i els hàbits cívics. 

DIMENSIÓ SOCIAL 
● Identifica i col·labora en les bones pràctiques relacionades amb el medi 

ambient i el consum responsable. 
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AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ AUTOCONCEPTE 

● Sap expressar les seves opinions. 
● Assumeix les tasques, càrrecs i hàbits amb bona predisposició. 
● Desenvolupa els hàbits d’organització personals amb autonomia: Agenda, 

motxilla, deures... 
● Desenvolupa els càrrecs de l’aula amb autonomia :delegat, missatger, ordre, 

pati, data/pissarra, deures, material, meteoròlegs... 
● Desenvolupa els hàbits de l’aula amb autonomia: hàbits d’entrada i sortida, fer 

files, recollir material... 
● Es capaç de superar les dificultats o errors. 
● Regula les seves pròpies emocions, té capacitat d’autocontrol. 

DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS 
● Té en compte diferents opcions per resoldre un problema. 
● Sap escollir la opció que resolgui el problema. 
● Participa en la presa de decisions del grup. 
● Valora l’aportació dels altres. 
● Accepta les decisions preses de manera col·lectiva. 

DIMENSIÓ CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONALS I COL.LECTIUS 
● Es proposa fites realistes 
● Realitza amb constància les tasques personals planificades 

 
APRENDRE A APRENDRE 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE DE L'APRENENTATGE 

● Coneix i manifesta els punts forts del seu aprenentatge 
● Coneix i manifesta els punts febles del seu aprenentatge 
● Demana ajut sobre els coneixements que li costen 
● És capaç d’autoavaluar-se amb l’ajut d’una pauta 

DIMENSIÓ APRENENTATGE INDIVIDUAL 
● Ordena les tasques que ha de fer.  
● Fa servir l’agenda, pautada pel mestre per organitzar les tasques 

d’aprenentatge. 
● Identifica els propis errors a partir d’una pauta. 
● Té cura dels estris, sap els que necessita i on localitzar-los. 

DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP 
● Comparteix el que sap amb els companys. 
● Demana ajuda a un company o al mestre quan té dubtes 
● Escolta amb respecte les opinions dels altres. 
● Respecte el torn de paraula dels altres 
● Accepta el rol assignat pel mestre en el treball en grup. 
● Fa les tasques que corresponen al rol que se li ha assignat. 

DIMENSIÓ ACTITUD POSITIVA ENVERS L'APRENENTATGE 
● Fa preguntes senzilles sobre objectes i fenòmens observats. 
● Desitja explicar als altres allò que ha après. 
● Fa preguntes noves a partir d’allò que ha après 
● Fixa l’atenció en allò que encara no sap o no entén 
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DIGITAL 
 
QUÈ S'HA AVALUAT? (CRITERIS D'AVALUACIÓ) 
DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS 

● Usa els dispositius (tauleta, ordinador…) utilitzant-ne les funcionalitats bàsiques 
per poder-hi treballar: Apaga i encendre ordinador i tauleta. 

● Aplica diferents formats a documents de text (escriure amb espais). 
● Aplica eines de programes de dibuix per fer produccions pròpies. 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE 
TREBALL I D'APRENENTATGE 

● S’inicia en la planificació de cerques bàsiques i, de manera pautada, 
seleccionar la informació més adient als objectius proposats i organitzar les 
fonts seleccionades. 

● Organitza i construeix nou coneixement amb la informació disponible, amb 
suport d’aplicacions digitals, per aplicar-la a les tasques per realitzar tot seguint 
pautes i guies (Inici amb suport total de l’adult). 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL.LABORACIÓ 
● Utilitza alguna eina de comunicació interpersonal i col·laboració amb l’ajuda i 

supervisió de l’adult. 
DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 

● Coneix i evitar els riscos per la salut derivats d’un ús inadequat de la tecnologia 
i de les pantalles. 

● Coneix la importància de no compartir informacions personals i privades sobre 
sí mateix i sobre les altres persones. 

 
 
 


