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P5    PRIMER INFORME D’AVALUACIÓ    

 

CONTINGUTS DESCOBERTA D'UN MATEIX:  

Consolidació d’hàbits d'autonomia personal i relacional. 

Consolidació de les rutines diàries. 

Educació emocional: identificació dels propis sentiments i dels altres. 

Pautes i normes de convivència 

Resolució de conflictes. 

Esquema corporal: aquest sóc jo. 

Interès per participar en els jocs i les activitats proposades. 

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 i comparteix el material comú. 

Mostra seguretat en la majoria de situacions. 
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Demana ajuda de l’adult quan la necessita. 

Reconeix i expressa els seus sentiments i emocions. 

Regula les seves reaccions. 

Accepta les equivocacions pròpies i dels altres. 

Adaptació a l'escola 

Habitualment se’l veu content/a a l’escola. 

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

Adquisició d'hàbits 

Grau d’autonomia davant dels hàbits personals i les rutines diàries a l’aula. 

És ordenat/da amb els estris personals i escolars. 

Participa en la recollida de material.  

Participa en la presa de decisions per a solució quotidianes. 

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. 

Es mostra autònom/a 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. 

 

CONTINGUTS DE JOC I MOVIMENT:  

Esquema corporal.  

Control postural. 
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Parts del cos.   

Coordinació de moviments.  

Desplaçaments. 

Interès per participar en els jocs proposats 

 

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 al temps. 

 

CONTINGUTS DEL LLENGUATGE ESCRIT I COMUNICACIÓ  

El nom propi i dels companys/es.  

Anàlisi dels sons. 

Confegir paraules. 

Escriptura lliure: llistats de paraules i frases curtes. 

Iniciació a la lectura de paraules ( monosil.labs i  paraules més llargues) i frases 
curtes. 

Copia de paraules del vocabulari i frases curtes de la pissarra. 

Grafisme: domini del traç. 

Converses i vocabulari sobre: l'escola, la tardor, projecte d’aula (els valors: la 
amistat), el Nadal. 

Contes, dites, cançons i poemes i consciència fonològica. 
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Joc simbòlic : caseta i restaurant.  Treball de vocabulari, fórmules de cortesia, 
escriptura, lectura, comptatge... 

La fada de l’aula. Exposició oral. Formulació de preguntes. 

Els oficis (pares i mares). Jocs d’ esbrinar, formulació de preguntes, exposició 
oral, escriptura... 

Maleta viatgera. Exposició oral del conte. 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

Descoberta del llenguatge escrit: 

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

Coneix els sons de les lletres. 

Reconeix auditivament els sons dins d’una paraula. 

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

Evolució en el procés de la lectura. 

Escriu el seu nom i  primer cognom sense model. 

Sap copiar  de forma entenedora. 

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

Parlar, expressar i comunicar 

Acostuma a escoltar amb atenció les explicacions. 

Comprèn i assimila les explicacions. 
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La comprensió del vocabulari és adequada a la seva edat. 

Fa concordances de gènere i nombre. Sap descriure o donar detalls.   

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

La seva pronunciació és clara.  

Sap respectar el torn de paraula. 

Participa en les converses de  la classe. 

CONTINGUTS DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC  

Repàs de la noció  de quantitat, comptatge i grafia dels números 

Treball de figures i cossos geomètrics, (en pla i en volum).  

Relacionar i classificar diferents objectes trobant un criteri comú. 

Ordenació temporal de seqüències de 4 vinyetes. 

Iniciació a la numeració per comptar quantitats superiors a 9. 

Iniciació a sumar i restar amb càlcul mental en quantitats no superiors al 5. 

Iniciació a la mesura i comparació d’objectes segons les seves característiques: 
més llarg que..-més curt que.., més ample que ..-més estret que..., més alt 
que...- més baix que…, més gruixut que…- més prim que… 

Racons matemàtics amb jocs de memòria, lògica, numeració, comptatge: oca, 
dòmino, trencaclosques, jocs de cartes, unno, memory, construccions en 
volum, collarets… 

Seriacions de 3 i 4 elements.  

Iniciació a la taula de doble entrada.  
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Situació espacial: davant-darrere, dins-fora, a dalt-a baix, a sobre-a sota, al 
voltant…  

Iniciació al funcionament del calendari: dies de la setmana, mesos i estacions 
de l’any. 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Lògica i numeració 

Explora i manipula amb materials diversos (clasificar, relacionar, reproduir...) i 
observa  les conseqüències. 

Verbalitza i descriu les seves observacions i percepcions. 

Coneix els colors. 

Sap classificar i comparar elements segons un criteri determinat (color, 
forma,grandària…). 

Fa hipòtesis i corrobora els resultats. 

Segueix una seriació de 3 o 4 elements. 

Ordena una història en 4 vinyetes. 

Manifesta un bon raonament lògic per a la seva edat. 

Sap comptar i reconeix la quantitat dels números treballats. 

Reconeix i escriu la grafia dels números  fins el 7. 

Relaciona grafia-quantitat (1-7). 

Recita en ordre els números treballats . 

Va familiaritzant-se amb el concepte d’afegir.  

Va familiaritzant-se el concepte de treure. 

Espai, forma i mesura 
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Identifica i reconeix les figures planes: cercles, quadrat, triangle i rectangle. 

Identifica i reconeix les figures tridimensionals treballades. 

Distingeix les grandàries: gran-mitjà-petit. 

Distingeix les mesures treballades. 

Situa els objectes espacialment: 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.  

Distingeix matí-tarda-nit. 

Ahir- Avui- Demà. 

Coneix els dies de la setmana. 

  

CONTINGUTS DESCOBERTA DE L'ENTORN:  

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

El gust per la lectura (activitat de la biblioteca municipal). 

Estacions de l’any:Tardor i hivern (característiques i elements propis de  cada 
estació) 

Elaboració dels panellets. 

Experiment: la fricció del globus. 

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

Projecte:  Aprenent jocs de grup podem ser més bons amics?. El racó dels 
amics.  

Capsa dels oficis: conèixer, relacionar , comparar…, els diferents  oficis. 
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Tren dels aniversaris. 

Experiments. fer hipòtesis, corroborar i representar el procés i el resultat. 

Sortides: Teatre, Museu de Terrassa, Palau de la Música.  

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

Coneix tots els espais de l’escola. 

Coneix  els elements principals de la tardor i l’hivern. 

Gaudeix participant en les festes celebrades. 

Grau d'interès pels temes que es treballen. 

Demostra tenir capacitat d’atenció 

Coneix les característiques principals dels oficis treballats. 

Mostra curiositat pels experiments, fent-se preguntes i buscant la manera de 
corroborar i representar els resultats. 

Relaciona els temes explicats amb vivències personals. 

Participa en les sortides, i relaciona la seva vivència amb altres coneixements. 

 

CONTINGUTS DE PLÀSTICA I GRAFISME  

Producció lliure amb material divers. 

Grafisme amb materials variats. 

Traç: seguretat, precisió, prensió,... 

Tècniques plàstiques: retallar, enganxar, estampar, dibuixar, pintar,... 
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Volum: Plastilina i fang. 

El dibuix com una eina de representació. 

Dibuix de l’esquema corporal. 

Dibuix al natural.  

 

QUÈ S’HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

Gaudeix expressant-se plàsticament. 

Utilitza diferents tècniques i materials per expressar allò que desitja 

Mostra curiositat i interès en les creacions plàstiques. 

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

Cada vegada va adquirint una millor coordinació óculo-manual. 

Evolució en el traç. 

Retalla bé per la seva edat. 

Gaudeix en les tècniques de modelatge. 

El seu dibuix de l’esquema corporal és adient a la seva edat. 

És capaç de representar la realitat mitjançant el dibuix 

 

CONTINGUTS DE MÚSICA:  

Cançó El carrer més alt: memorització, interpretació, dramatització i 
acompanyament instrumental. 

Nadala El ninot de neu: memorització, interpretació i acompanyament gestual. 

Cançó-Dansa Marrameu torra castanyes: interpretació de la cançó i de la 
coreografia de la dansa.  

Projecte “Trencadís de cançons”: audició, interpretació i dansa de les cançons: 
Som els bombers, Al carrer més alt, La gata i el belitre, El joc de les pedretes, 
La campaneta, A la vora del camí.  

Les qualitats del so: fort i fluix, ritme ràpid i lent.  
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QUÈ S’HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

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. 

Sap reconèixer les diferents qualitats del so (fort/fluix, ràpid/lent). 

 

 

SEGON INFORME D’AVALUACIÓ   

 

CONTINGUTS DESCOBERTA D'UN MATEIX:  

Consolidació d’hàbits d'autonomia personal i relacional. 

Consolidació de les rutines diàries. 

Educació emocional: identificació dels propis sentiments i dels altres. 

Pautes i normes de convivència 

Resolució de conflictes. 

Esquema corporal: aquest sóc jo. 

Interès per participar en els jocs i les activitats proposades. 

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

Resol els conflictes dialogant. 

Manifesta el seu criteri en el joc. 

Té cura i comparteix el material comú. 

Mostra seguretat en la majoria de situacions. 

Demana ajuda de l’adult quan la necessita. 

Reconeix i expressa els seus sentiments i emocions. 

Regula les seves reaccions. 

Accepta les equivocacions pròpies i dels altres. 

Participa en les tasques comunes.  

Controla les seves accions cap als altres. 

Adaptació a l'escola 

Habitualment se’l veu content/a a l’escola. 

És puntual a les entrades de l’escola . 

Adquisició d'hàbits: 

Es mostra responsable.  

Grau d’autonomia davant dels hàbits personals i les rutines diàries a l’aula. 

És ordenat/da amb els estris personals i escolars. 

Participa en la recollida de material. 

Participa en la presa de decisions per a solució quotidianes. 

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. 
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Es mostra autònom/a 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 és adequat. 

Bon assoliment  dels conceptes treballats . 

 

CONTINGUTS DE JOC I MOVIMENT:  

Lateralitat. 

Consciència del moviment. 

Tensió-distensió. 

Imitació del moviment. 

Consolidació de les habilitats manuals. 

Adequació de la postura global del cos. 

Control de la precisió. 

Canalització de emocions. 

Orientació a l’espai. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

Comprèn i valora progressivament la necessitat d'unes normes en els jocs. 

Té bona coordinació i equilibri per la seva edat. 

Té gust i valoració pel desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de 
contrastos, simbòlics,exploratoris i sensoriomotrius.    

Es prudent davant algunes situacions de risc o perill. 
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CONTINGUTS DEL LLENGUATGE ESCRIT I COMUNICACIÓ  

Converses i vocabulari de les unitats didàctiques: Carnestoltes/ Vella 
Quaresma, Sant Jordi, la primavera, projecte d’aula:  animals marins , les 
cultures de l’aula. 

Els oficis (pares i mares). 

El nom propi i dels companys/es. 

Anàlisi dels sons. 

Confegir paraules. 

Escriptura lliure: llistats de paraules i frases curtes. 

Iniciació a la lectura de paraules ( monosil.labs i  paraules més llargues) i frases 
curtes. 

Copia de paraules del vocabulari i frases curtes de la pissarra. 

Grafisme: domini del traç. 

Contes, dites, cançons i poemes i consciència fonològica. 

Joc simbòlic : veterinari, botiga i restaurant.  Treball de vocabulari, fórmules de 
cortesia, escriptura, lectura, comptatge... 

La fada de l’aula. Exposició oral. Formulació de preguntes. 

Els oficis (pares i mares). Jocs d’ esbrinar, formulació de preguntes, exposició 
oral, escriptura... 

Maleta viatgera. Exposició oral del conte.  

Escriptura de frases curtes. 
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Introducció a la lletra lligada. 

Rodolins. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

Descoberta del llenguatge escrit: 

Reconeix paraules que acaben igual (rodolins) 

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

Coneix els sons de les lletres. 

Reconeix auditivament els sons dins d’una paraula. 

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

Evolució en el procés de la lectura. 

Escriu el seu nom i  primer cognom sense model. 

Sap copiar  de forma entenedora. 

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

Evoluciona positivament en l’aprenentatge de la lletra lligada. 

Evoluciona positivament en l’elaboració de frases i en la separació de les 
paraules. 

Li agrada mirar contes i seguir el fil de la historia. 
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Evolució en el procés de la lectura. 

Parlar, expressar i comunicar 

Acostuma a preguntar allò que no entén. 

Acostuma a escoltar amb atenció les explicacions. 

Comprèn i assimila les explicacions. 

La comprensió del vocabulari és adequada a la seva edat. 

Fa concordances de gènere i nombre. Sap descriure o donar detalls.   

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

La seva pronunciació és clara. 

Sap respectar el torn de paraula. 

Participa en les converses de  la classe. 

 

CONTINGUTS DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC  

Repàs de la noció  de quantitat, comptatge i grafia dels números 

Descomposició de nombres no superiors al 9. 

Treball de figures i cossos geomètrics, (en pla i en volum). 

Relacionar, classificar i comparar diferents objectes trobant un criteri comú. 
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Ordenació temporal de seqüències de 4 vinyetes. 

Iniciació a la numeració per comptar quantitats superiors a 9. 

Familiarització amb la suma i la  resta amb càlcul mental en quantitats no 
superiors al 5. 

Iniciació a la mesura i comparació d’objectes segons les seves característiques: 
més llarg que..-més curt que.., més ample que ..-més estret que..., més alt 
que...- més baix que…, més gruixut que…- més prim que… 

Racons matemàtics amb jocs de memòria, lògica, numeració, comptatge: oca, 
dòmino, trencaclosques, jocs de cartes, unno, memory, construccions en 
volum, collarets… 

Seriacions de 3 i 4 elements. 

Iniciació a la taula de doble entrada. 

Situació espacial: davant-darrere, dins-fora, a dalt-a baix, a sobre-a sota, al 
voltant… 

Iniciació al funcionament del calendari: dies de la setmana, mesos i estacions 
de l’any. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

Lògica i numeració 

Explora i manipula amb materials diversos (clasificar, relacionar, reproduir...) i 
observa  les conseqüències. 

Verbalitza i descriu les seves observacions i percepcions. 

Coneix els colors. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mogent 
  

 

Sap classificar i comparar elements segons un criteri determinat (color, 
forma,grandària…). 

Fa hipòtesis i corrobora els resultats. 

Segueix una seriació de 3 o 4 elements. 

Ordena una història en 4 vinyetes. 

Sap comptar i reconeix la quantitat dels números treballats. 

Reconeix i escriu la grafia dels números  fins el 9. 

Relaciona grafia-quantitat (1-9). 

Recita en ordre els números treballats . 

Ordena els nombres correctament del 0 al 9 i del 9 al 0 
 
Troba un objecte combinant més de dos o tres qualitats. 
 
Posa nom a una col·lecció determinada d’objectes. 
 
.Manifesta un bon raonament lògic per a la seva edat. 

Va familiaritzant-se amb el concepte d’afegir. 

Va familiaritzant-se el concepte de treure. 

Distingeix els quantificadors: molts, pocs, més, menys, cap, tots i res 
 
Estableix comparacions quantitatives entre conjunts d’elements; més que, 
menys que, tantes com. 
 
 
 
Espai, forma i mesura  
 
Identifica i reconeix les figures planes: cercles, quadrat, triangle i rectangle. 

Identifica i reconeix les figures tridimensionals treballades. 

  
Distingeix les magnituds: prim-gruixut, ple-buit. 
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Distingeix les mesures i grandàries: llarg-curt, alt-baix, gran-mitjà-petit. 
 
Compara elements segons la seva magnitud; més gran- més petit, més llarg- 
més curt, més baix- més alt, més prim- més gruixut, més ple- més buit. 
 
S’orienta i situa els objectes espaialment: dins-fora, sobre-sota, dalt-baix, 
davant-darrera, lluny- a prop, a un costat- a l’altre, al mig, entre, dreta- 
esquerra. 
 
Identifica i anomena els nombres ordinals: Primer, segon, tercer i últim. 
 
Coneix el funcionament del calendari. 
 
Coneix els dies de la setmana. 
 
Diferencia entre: dia-nit i matí-tarda-nit. 

Ahir- Avui- Demà. 

CONTINGUTS DESCOBERTA DE L'ENTORN:  

Estacions de l’any: Primavera i estiu (característiques i elements propis de  
cada estació)  

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

Projecte:  els animals marins i el seu medi; les  cultures. 

Capsa dels oficis: conèixer, relacionar , comparar…, els diferents  oficis. 

Experiments. fer hipòtesis, corroborar i representar el procés i el resultat. 

Sortides: Teatre,  Aquarium, bosc vertical, Estimo Montornès. 

 

QUÈ S'HA AVALUAT? CRITERIS D'AVALUACIÓ. 

Mostra curiositat per obtenir més informació. 

Gaudeix i participa  de les festes a l’escola. 
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Identifica i reconeix les característiques de les diferents estacions de l’any: 
Estiu, tardor, hivern i primavera. 

Mostra interès pels temes que es treballen. 

Participa activament en  l’elaboració del projecte. 

Demostra tenir capacitat d’atenció 

Coneix les característiques principals dels oficis treballats. 

Mostra curiositat pels experiments, fent-se preguntes i buscant la manera de 
corroborar i representar els resultats. 

Relaciona els temes tractats amb vivències personals. 

Participa en les sortides, i relaciona la seva vivència amb altres coneixements. 

 

CONTINGUTS DE PLÀSTICA I GRAFISME  

Grafisme amb materials variats. 

Traç: seguretat, precisió, prensió,... 

Tècniques plàstiques: retallar, enganxar, estampar, dibuixar, pintar,... 

Volum: Plastilina, fang i paper. 

El dibuix com una eina de representació. 

Dibuix de l’esquema corporal. 

Dibuix al natural.  

Gustav Klimt 
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QUÈ S’HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

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

Experimenta amb diferents tècniques plàstiques. 

Gaudeix expressant-se plàsticament. 

Utilitza diferents tècniques i materials per expressar allò que desitja 

Mostra curiositat i interès en les creacions plàstiques. 

S’observa una evolució en el traç. 

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

Cada vegada va adquirint una millor coordinació óculo-manual. 

El seu dibuix de l’esquema corporal és adient a la seva edat. 

És capaç de representar la realitat mitjançant el dibuix 

Gaudeix en les tècniques de modelatge. 

Retalla bé per la seva edat. 

Coneix algunes obres de Gustav Klimt i és capaç de fer alguna creacció 
inspirant-se en alguna obra de l’autor. 

 

CONTINGUTS DE MÚSICA:  

Memorització, interpretació, dramatització i acompanyament gestual de les 
cançons La pluja, La llebreta. 

Cançó - dansa Pica-soques: memorització i interpretació de la cançó i de la 
coreografia de la dansa.   

Cançó i coreografia Tres, sis, nou i Bon temps: memorització i interpretació de 
la cançó i de la coreografia.  

Cançó La gent del Mogent memorització i interpretació de la tornada.  

Audició Sant Jordi el cavaller, Mirar el cel , Tant de bo i Que tinguem sort. 
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Qualitats del so: agut i greu, pulsacions i diàleg. 

Descoberta d’instruments: carilló, claus, maraques, triangle, piano, guitarra, 
pandereta i platerets.   

 

 QUÈ S’HA AVALUAT? CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

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 (agut/greu)  

Identifica i reprodueix la pulsació natural de la cançó.  

 

 

 


