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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ P3  

PRIMER INFORME (GENER-FEBRER):  

CONTINGUTS DESCOBERTA D'UN MATEIX:  

Interès per participar en els jocs proposats.  

Hàbits personals : d’higiene, ordre i d’autonomia a l’escola 

Educació emocional. 

Treball de normes, rutines i càrrecs. 

Pautes i normes de convivència 

Esquema corporal 

Control postural 

Respecte als companys/es 

 

QUÈ S'HA EVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ . 

 

Autoconeixement i gestió de les emocions  

Mostra seguretat en la majoria de situacions i/o activitats 

Regula les seves reaccions. 

Demana ajuda de l’adult. 

Reconeix i expressa els seus sentiments i emocions 

Accepta les equivocacions pròpies i dels altres 

Reconeix característiques bàsiques del seu cos 

 

Relacions afectives i comunicatives  

És obert/a i col·laborador/a amb els adults 

Reclama l’atenció dels adults  

Manté una bona relació amb els/les companys/es 

Controla  les seves accions cap als altres 

Ajuda i col·labora amb els/les companys/es 

S’inicia en la resolució de conflictes mitjançant el diàleg 

Participa en les tasques comunes  
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Té cura del material comú  

Comparteix el material comú 

Manifestació  del seu criteri en el joc  

 

Adaptació a l'escola  

Es troba integrat i ben adaptat a l’escola i a la classe 

Habitualment se’l veu content/a i tranquil/la 

És puntual a les entrades de l’escola  

 

Adquisició d'hàbits  

Grau d’autonomia davant qualsevol activitat o rutina diària a l’aula 

És ordenat/da amb els estris personals i escolars 

Respecta les normes de l’aula 

Sap posar-se la bata 

Sap cordar-se la bata 

Va sol lavabo 

Sap mocar-se sol/a 

És capaç d’esmorzar sol  

Participa en la recollida de material  

 

Seguretat i confiança en el procés d’aprenentatge  

Participa activament en les activitats escolars 

Mostra iniciativa en la dinàmica de classe 

Mostra confiança i seguretat davant les diverses activitats 

Mostra autonomia davant d’una activitat 

Mostra interès en les activitats  

S’esforça a presentar les activitats polides 

Mostra capacitat d’atenció a l’hora de realitzar les activitats 

El ritme de treball es adequat 
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SEGON INFORME (JUNY):  

 

CONTINGUTS DESCOBERTA D'UN MATEIX:  

Interès per participar en els jocs proposats.  

Hàbits personals : d’higiene, ordre i d’autonomia a l’escola 

Educació emocional. 

Treball de normes, rutines i càrrecs. 

Pautes i normes de convivència 

Esquema corporal 

Respecte als companys/es 

Joc i moviment  

Esquema corporal 

Control postural. 

Discriminació de posicions. 

Experimentació del to muscular: rígid i tou. 

Exploració de l’espai. 

Coordinació del moviment. 

Autocontrol del cos en els desplaçaments. 

 

QUÈ S'HA EVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ . 

Autoconeixement i gestió de les emocions  

Mostra seguretat en la majoria de situacions i/o activitats 

Regula les seves reaccions. 

Demana ajuda de l’adult. 

Reconeix i expressa els seus sentiments i emocions 

Accepta les equivocacions pròpies i dels altres 

Reconeix característiques bàsiques del seu cos 
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Relacions afectives i comunicatives  

És obert/a i col·laborador/a amb els adults 

Reclama l’atenció dels adults  

Manté una bona relació amb els/les companys/es 

Controla les seves accions cap als altres 

Ajuda i col·labora amb els/les companys/es 

S’inicia en la resolució de conflictes mitjançant el diàleg 

Participa en les tasques comunes  

Té cura del material comú  

Comparteix el material comú 

Manifestació del seu criteri en el joc  

 

Adaptació a l'escola  

Es troba integrat i ben adaptat a l’escola i a la classe 

Habitualment se’l veu content/a i tranquil/la 

És puntual a les entrades de l’escola  

 

Adquisició d'hàbits  

Grau d’autonomia davant qualsevol activitat o rutina diària a l’aula 

És ordenat/da amb els estris personals i escolars 

Respecta les normes de l’aula 

Sap posar-se la bata 

Sap cordar-se la bata 

Va sol lavabo 

Sap mocar-se sol/a 
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És capaç d’esmorzar sol  

Participa en la recollida de material  

 

Seguretat i confiança en el procés d’aprenentatge  

Participa activament en les activitats escolars 

Mostra iniciativa en la dinàmica de classe 

Mostra confiança i seguretat davant les diverses activitats 

Mostra autonomia davant d’una activitat 

Mostra interès en les activitats  

S’esforça a presentar les activitats polides 

Mostra capacitat d’atenció a l’hora de realitzar les activitats 

El ritme de treball es adequat 

 

Joc i moviment  

Mostra domini en la coordinació de moviments.  

Mostra iniciativa i seguretat en l’exploració del moviment.  

Compren les normes del joc.  

Identifica les parts del cos.  

Participa amb entusiasme en les activitats relacionades amb el joc i el 

moviment.  

 

CONTINGUTS DEL LLENGUATGE ESCRIT I COMUNICACIÓ  

Vocabulari de les unitats didàctiques: Carnaval, Vella Quaresma, Sant Jordi, 

animals de granja, la primavera, projecte d’aula (Girafa-Tigre).  

Poemes, contes i cançons. 

Converses. 
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Consciència fonològica. 

Iniciació a la lectoescriptura. 

Mascota de l’aula. 

Joc simbòlic. 

Còpia de paraules. 

Grafisme: traç. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

Parlar, expressar i comunicar  

Té interès i pregunta el que hi ha escrit 

Acostuma a preguntar allò que no entén. 

Acostuma a escoltar amb atenció les explicacions o quan se li parla. 

Comprèn i assimila les explicacions. 

La comprensió del vocabulari és adequada a la seva edat. 

Utilitza les paraules adequades per expressar i comunicar el que pensa. 

Pronunciació a l’hora d’expressar-se. 

Descoberta del llenguatge escrit:  

Se’l veu motivat pels nous aprenentatges de la llengua. 

Evolució en el llenguatge. 

Coneix els sons de les lletres treballades. 

Escriu el seu nom (amb model/sense model). 

Escriu el nom dels seus companys (amb/sense model). 

Comença a confegir paraules amb el model del vocabulari treballat. 

Estadi en el que es troba l’alumne en l’escriptura. 

Li agrada mirar contes i seguir el fil de la historia. 
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CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES  

Grafies de l'1 al 3. 

Comptatge. 

Relació quantitat grafies de l'1 al 3. 

Figures planes: triangle, quadrat, cercle. 

Més que,menys que. 

Seriació dos elements. 

Grandàries, llargades... 

Ordenació temporal de tres vinyetes 

Lateralitat: a un costat i a l’altre. 

Jocs matemàtics: puzzles, sèries amb collarets, quadres de doble entrada, 

pius, encaixos, quadres de doble entrada, semblances i diferències, troba 

l’element intrús. 

Orientació en l’espai.davant-darrera, dins-fora, a dalt-a baix, sobre/sota.. 

Comparacions d’objectes segons les seves característiques : gran, mitjà, petit, 

llarg-curt, alt-baix, pesa més/pesa menys.. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ:  

Lògica i numeració  

Sap comptar i reconeix la quantitat dels números treballats. 

Reconeix la grafia dels números treballats (1-3). 

Escriu la grafia dels números treballats (1-3) 

Relaciona grafia-quantitat (1-3). 

Recita en ordre els números treballats . 

Segueix una seriació de dos elements 

El seu nivell de càlcul és adequat per la seva edat. 

Entén el funcionament d’un quadre de doble entrada. 
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Manifesta un raonament lògic per la seva edat. 

Explora i manipula amb materials diversos (agrupar, picar, tocar i barrejar). 

Reconeix semblances i diferències entre els objectes. 

Distingeix les grandàries: gran-petit. 

Distingeix els colors treballats. 

Sap classificar i comparar elements segons un criteri determinat (color, 

forma…) i estableix una relació. 

Segueix una seriació de dos elements. 

Ordena una història en 3 vinyetes. 

Verbalitza i descriu les seves observacions i percepcions. 

 

Espai, forma, mesura  

Situa els objectes espaialment: dins-fora, sobre-sota, dalt-baix. 

S’orienta espaialment: dins-fora, sobre-sota, dalt-baix. 

Reconeix les formes geomètriques treballades: cercle, quadrat, triangle. 

S’inicia en el reconeixement de cossos geomètrics: esfera, cub. 

Reconeix característiques d’objectes: llarg-curt, molts-pocs, més-menys. 

Consolidació del pas del temps: dia-nit. 

Comença a conèixer els dies de la setmana. 

S’inicia en el coneixement del calendari. 

 

CONTINGUTS DESCOBERTA DE L'ENTORN:  

Espais de l’escola: aules, biblioteca, menjador, gimnàs... 

Primavera: característiques, dita, plantes. 

Festes: Carnaval- Vella quaresma , Sant Jordi, fi de curs. 

Projecte d’animals en perill d'extinció: Tigre/Girafa. 
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Experiments. 

Sortides: Can Montcau, El Corredor, Fundació Miró, Teatre de Montornés.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ:  

Grau d'interès pels temes que es treballen. 

Mostra curiositat per obtenir més informació. 

Relaciona els temes explicats amb vivències personals. 

Gaudeix i participa plenament de les festes a l’escola. 

 

CONTINGUTS DE PLÀSTICA I GRAFISME  

Producció lliure amb tècniques i material divers 

Grafisme. 

Retallar. 

Plastilina. 

Murals col·lectius. 

Estampació. 

Collage. 

Joan Miró 

 

 

QUÈ S’HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

Gaudeix amb tot el que fa referència amb l’expressió artística. 

Experimenta amb diferents tècniques plàstiques. 

Mostra curiositat i interès en les creacions plàstiques. 

S’esforça en les creacions plàstiques per obtenir un bon resultat. 

Va adquirint coordinació óculo-manual. 
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Acostuma a agafar el llapis, retoladors, colors.... correctament. 

Evolució en el traç. 

El seu dibuix de l’esquema corporal va millorant. 

Pinta de forma adequada. 

S'ha iniciat bé en l'ús de les tisores 

Domina l'ús del punxó. 

Gaudeix en les tècniques de modelatge. 

 

CONTINGUTS MÚSICA:  

CANÇÓ:  “a la vora del camí”, “cargol treu banya”, “marieta vola vola”, “escarbat 

bum bum”, “el cavall”, “Ara ve Nadal”, “caga tió”, “plou i fa sol”, “l'arc de Sant 

Martí”, “ara arriba Carnestoltes”, “la primavera” 

DANSA I MOVIMENT:  

Rotllana, galop, percussió corporal, exercicis de resposta a qualitats del so 
(Rítmica a l'escola),taló, punta, endavant, enrera, imitació d'animals i exercicis 
de relaxació. 

 

          DANSES:  

«Fort i Fluix»  

«L'hora de fer música» 

«Peu Polidor» 

 

QUALITATS DEL SO:  fort i fluix, ritme ràpid i lent, so i silenci, agut i greu 
(iniciació)  

 

INSTRUMENTS: claus, maraques, xil·lòfon, platerets, picarols, pandero, pal de 
pluja i campanetes 
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QUÈ S’HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ:  

 

Mostra interès i gaudeix en les activitats musicals 

Li agrada cantar 

Diferencia les qualitats del so treballades 

Reconeix alguns dels instruments treballats. 

 
 


