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 AVALUACIÓ                                             

CONTINGUTS DESCOBERTA D'UN MATEIX:  

· Consolidació d’hàbits autonomia personal i  relacional. 

· Consolidació de les rutines diàries. 

· Pautes i normes de convivència. 

· Esquema corporal: aquest sóc jo.  

· Educació emocional: identificació dels propis sentiments i dels altres. 

. Resolució de conflictes. 

· Interès per participar en els jocs  i activitats proposats. 

. Reconeixement de les característiques bàsiques del seu cos 

. Exploració i reconeixement de les parts del seu cos. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

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.  

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

Resol els conflictes dialogant. 

Manifesta el seu criteri en el joc. 

Té cura del material comú. 

Comparteix el material comú. 

Mostra seguretat en la majoria de situacions. 

Demana ajuda de l’adult. 

Reconeix i expressa els seus sentiments i emocions. 

Regula les seves reaccions. 

Accepta les equivocacions pròpies i dels altres. 
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Adaptació a l'escola  

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

És puntual a les entrades i sortides de l’escola . 

Adquisició d'hàbits  

És autònom davant qualsevol activitat o rutina diària a l’aula. 

És ordenat/da amb els estris personals i escolars 

Sap posar-se i cordar-se la bata 

Participa en la recollida de material  

Seguretat i confiança en el procés d’aprenentatge  

Participa activament en les activitats escolars 

Mostra confiança i seguretat davant les diverses activitats. 

Es mostra autònom davant d’una activitat 

Mostra interès en les activitats  

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

CONTINGUTS DE JOC I MOVIMENT:  

· Manteniment postura dreta. 

· Reproducció de postures simples. 

· Discriminació de posicions. 

· Experimentació del to muscular: rígid i tou. 

· Exploració de l’espai. 

· Coordinació del moviment. 

· Interès per participar en els jocs  i activitats proposats. 

· Reconeixement de les característiques bàsiques del seu cos. 

· Manteniment de l’equilibri dinàmic. 

· Realització de diferents tipus de marxa: gatejar, reptar, caminar i córrer. 

· Participació activa en les activitats proposades. 

· Coordinació dinàmica. 

· Gaudir de les activitats proposades en grup. 

· Capacitat per realitzar moviments lliures per l’espai. 

· Jocs amb pilota 

· Llançament i recepció de pilotes amb companys. 

· Manteniment de la motivació per acabar els jocs que han començat. 
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· Control postural: la relaxació. 

· Imitació, imaginació i simulació. 

· Autocontrol en els diversos moviments de llançar i agafar una pilota. 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

Explora les possibilitats de moviment en relació a ell mateix, als altres i als 

objectes. 

Comprèn i valora la necessitat d’unes normes de joc. 

Experimenta i interpreta sensacions  i significats referits a l’espai i al temps. 

 

CONTINGUTS DESCOBERTA DE L'ENTORN:  

 

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

·  Càrrecs i funcionament del dia a dia a l’aula. 

· La tardor: elements característics de la tardor, fruites ... 

· Projecte:  El valor de  l’ajuda  

· Experimentació : elaboració dels panellets,suc de taronja, sòlid i líquid. 

· Festes: Festa Major, La castanyada, Santa Cecília i el Nadal. 

· Sortides: Teatre, Cosmocaixa, Estimo Montornès, Aquarium, Bosc 

Vertical, Biblioteca municipal. 

· La primavera. Com a estació de l’any 

· Maduixeres: parts, necessitats, observació i recull del procés de 

creixement 

· Festes: Sant Jordi, Fi de curs. 

· Jornada matemàtica 

· Exploració de l'entorn  proper 

· Observació i reconeixement de semblances i diferències dels diferents 

animals: color, grandària, mida, utilitat i altres propietats. 

· Parts dels animals 

·  Animals  mamífers i ovípars. 

· Observació de característiques i comportaments d'alguns animals: com 

són, com s'alimenten, on viuen, com es relacionen. 
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· Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals. Naixement i 

creixement 

· Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes 

· Exploració de l'entorn  proper 

· Observació i reconeixement de semblances i diferències dels diferents 

animals: color, grandària, mida, utilitat i altres propietats.  

· Naixement i creixement 

· Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes 

· Verbalització dels processos i dels resultats evocant l’experiència 

realitzada i valorant les aportacions dels altres 

· Experimentació.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

Grau d’interès pels temes que es treballen. 

Demostra tenir capacitat d’atenció.  

Mostra curiositat per obtenir més informació. 

Relaciona els temes explicats amb vivències personals 

 

CONTINGUTS DEL LLENGUATGE ESCRIT I COMUNICACIÓ  

. El nom propi i dels companys/es. 

.  Iniciació a confegir paraules. 

.  Iniciació a l’escriptura lliure. 

.  Iniciació a la lectura de monosíl·labs. 

.  Anàlisi dels sons. 

· Copia de paraules del vocabulari. 

· Grafisme: domini del traç. 

· Vocabulari de les unitats didàctiques: escola,  la tardor, projecte d’aula,  
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el Nadal. 

· Converses  

. Contes, dites, cançons i poemes. 

· Joc simbòlic : caseta i botiga. 

. Mascota de l’aula. 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

Llenguatge escrit 

Se’l veu motivat pels nous aprenentatges de llengua. 

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

Sap copiar una frase senzilla. 

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

Li agrada mirar contes i seguir el fil de la història. 

Parlar, expressar i comunicar 

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

Comprèn i assimila les explicacions. 

La comprensió al vocabulari és adequada a la seva edat. 

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

La seva pronunciació a l’hora d’expressar-se és clara. 

Sap respectar el torn de paraula. 

Participa en les converses de  la classe. 

 

CONTINGUTS DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC  
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· Repàs noció quantitat  i grafia del 1, 2 i 3  

· Introducció a la grafia del 4 ,5, 6 

· Relació- quantitat del 4, 5, 6 

· Aparellem objectes iguals. 

· Seriació de tres elements. 

· Classifiquem: colors, elements de la tardor... 

· Situació espacial: davant-darrera, dins-fora, a dalt-a baix,  

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

petit, llarg-curt, alt-baix, gruixut-prim, ample-estret. 

· Treball de figures planes. 

· Comptatge. 

· Cossos geomètrics: cilindres, cubs  i prismes                       

· Figures planes: triangle, quadrat, rectangle, cercle. 

· Més que,menys que, tants com. 

· Grandàries,  llargades... 

· Ordenació temporal de quatre vinyetes 

· Lateralitat: un costat i l’altre. 

· Jocs matemàtics. dòmino, sèries amb collarets, quadres de doble 

entrada, pius, encaixos, trencaclosques sudokus, memory.  

· Orientació en l’espai.davant-darrera, dins-fora, a dalt-a baix. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Lògica i numeració  

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

observar-ne les conseqüències. 

Distingeix els colors treballats. 

Fa hipòtesis i corrobora els resultats. 

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

forma…) 

Segueix una seriació de tres elements. 

Ordena una història en 3 vinyetes. 

Verbalitza i descriu les seves observacions i percepcions. 
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Sap comptar i reconeix la quantitat dels números treballats. 

Reconeix la grafia dels números treballats (1-6). 

Escriu la grafia dels números treballats (1-6) 

Inverteix els números treballats. 

Relaciona grafia-quantitat (1-6). 

Recita en ordre els números treballats . 

 

Espai, forma, mesura  

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

lluny- a prop. 

S’orienta en l’espai: dins-fora, sobre-sota, dalt-baix, davant-darrera, lluny- a 

prop. 

Identifica i reconeix les figures planes: cercles, quadrat, triangle. 

Identifica i reconeix les figures tridimensionals treballades. 

Distingeix les mesures: llarg-curt, alt-baix. 

Distingeix matí-tarda-nit. 

Ahir- Avui- Demà 

 

CONTINGUTS DE PLÀSTICA I GRAFISME  

 

· Grafisme. 

· Dibuix lliure i dirigit.  

· Pintar, retallar i enganxar. 

· Mural col·lectiu.  

· Elaborar una titella dels gegants de Montornès. 

· Treballem amb ceres i aquarel·les . 

· Treballem amb fang . 

· Modelatge amb plastilina. 

· Postal de felicitació de Nadal. 

· Obres de l’autor: Paul Klee 

· Ús de diferents tècniques: pinzell, ceres, aquarel·les  colors de fusta,  

estampació, tisores . 
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· Representació de l’esquema corporal: aquest sóc jo.  

·  

 

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. 

Va adquirint coordinació oculo-manual mitjançant destreses manuals. 

Acostuma agafar el llapis, retoladors, colors.... correctament. 

Evolució en el traç. 

Li agrada dibuixar. 

El seu dibuix del esquema corporal és adient a la seva edat. 

Retalla bé per la seva edat. 

Gaudeix en les tècniques de modelatge. 

CONTINGUTS DE MÚSICA:  

AUDICIONS 

· Suite per Orquestra nº3. Bach. 

· El rellotge sincopat. Anderson. 

· Duet “bufo” de dos gats. Rossini. 

· Tango serenato. Buddha Bar. 

· El cavall renilla. Leopold Mozart.  

· D/Major, JS Bach 

· Escenes per a infants, Schumann 

· Romeo i Julieta, Prokoviev 

 

· PROJECTE “TRENCADÍS DE CANÇONS”: audició de les cançons i 

seguir petites coreografies de “Som els bombers”, “al carrer més alt”, “a 

la vora del camí”, “la gata i el belitre”, “el joc de les pedretes”, “la cançó 

del capità”, “la campaneta”. 

· CANÇÓ:   memorització i representació de les cançons “l’hora de fer 

música”, “la castanyera” i “El nadal ja és aquí”, Som els bombers, Al 

carrer més alt, La gata i el belitre, El joc de les pedretes, La campaneta 
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· QUALITATS DEL SO : fort i fluix, so i silenci.  

· Classificació de sons d’animals, Sirenes, L’agut i el greu 

· El so i el silenci 

· DANSA I MOVIMENT 

· Representació corporal de l’agut i el greu 

· Dramatització Mireu el meus ànecs. 

· Coreografia l’hora de fer música. 

· Vella quaresma. 

· La castanyera (P4)  

· El joc de les pedretes, la cançó del capità, 

QUÈ HEM AVALUAT? 

Mostra interès i curiositat en l’escolta de música i sons, la dansa i el moviment. 

Participa en les activitats musicals. 

Interpreta cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món. 

Reconeix les qualitats del so (fort/fluix i so/silenci)  

Percebre, experimentar i reconèixer els instruments treballats. 

Funcionar de forma cooperativa en el grup. 

 

 
 
 

 

 
 


