
CRITERIS D’AVALUACIÓ 4t,5è, 6è 
 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC ( LL.CAT, LL.CAST, ANGLÈS) 
 
Comprensió oral: 
 

• Comprendre textos orals relacionats amb les tipologies textuals treballades i de 
la vida quotidiana.  

• Produir textos orals relacionats amb les tipologies textuals treballades amb 
coherència, fluïdesa i una correcta pronunciació.  

 
Comprensió lectora: 

• Comprendre textos escrits extraient les informacions principals. 
• Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació a partir d’una comprensió 

lectora. 

 
Expressió escrita: 
 

• Escriure frases i/o textos senzills significatius sobre situacions quotidianes i 
escolars,  a partir d’un model. (Anglès) 

• Produir textos escrits amb coherència, bon ús dels signes de puntuació, tot 
respectant les normes bàsiques d’ortografia treballades anteriorment amb ús de 
lèxic variat i no repetitiu. 

• Revisar i corregir  les expressions escrites pròpies. 

 
Literària i plurilingüe: 
 

• Realitzar recomanacions de llibres identificant l’autor/a, il·lustrador/a, editorial, 
títol… 

 
ÀMBIT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 
 
Salut i equilibri personal:  
 

• Identificar i conèixer hàbits sobre alimentació, activitat física i descans, per 
aconseguir el benestar físic. 

• Justificar i argumentar per escrit la importància de la higiene i salut, per a la 
prevenció de malalties.  

 
Món actual: 
 

• Realitzar un experiment seguint el procés del mètode científic, treure conclusions 
i relacionar-les amb el tema treballat. 

• Cercar informació sobre els temes tractats i realitzar-ne un anàlisi. 

 
Tecnologia i vida quotidiana: 
 

• Seleccionar la informació demanada i presentar-la  en un format determinat, 
respectant les pautes establertes.  

 
 
 



ÀMBIT MATEMÀTIC  
 
Resolució de problemes: 
 

• Reconèixer i comprendre les situacions-problema, desenvolupant estratègies de 
resolució al fer les operacions. 

• Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes 
plantejades. 

• Planificar i crear problemes i propostes matemàtiques. 

 
Raonament i prova: 
 

• Identificar les operacions per resoldre un problema. 
• Fer conjectures, hipòtesis i estimacions, i comprovar-les. 
• Argumentar, per escrit, el procés seguit per resoldre un problema.  

 
Connexions: 
 

• Relacionar diferents conceptes matemàtics entre ells i relacionar-los en 
situacions de la vida quotidiana. 

 
Comunicació i representació: 
 

• Fer servir les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar 
matemàticament una situació. 

• Comunicar oralment i per escrit, de forma coherent, clara i precisa, coneixements 
i processos matemàtics realitzats. 

 
ÀMBIT ARTÍSTIC (VISUAL I PLÀSTICA, MÚSICA I DANSA) 
 
Percepció, comprensió i valoració: 
 

•  Valorar, gaudir participar de manera activa de les produccions artístiques. 

 
Imaginació i creativitat: 
 

• Mostrar creativitat i imaginació en les seves produccions plàstiques i musicals. 

 
Interpretació i producció: 
 

• Crear amb diferents materials naturals i/o reciclats i elements bàsics diferents 
propostes artístiques (plàstica) 

• Interpretar diferents produccions musicals. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Activitat física: 
 

• Resoldre reptes motrius proposats de forma eficaç i creativa tot tenint present 
els límits i possibilitats de cadascú. 

 
Hàbits saludables: 
 

• Conèixer i dur a la pràctica hàbits saludables en relació a la vida quotidiana 
(alimentació, activitat física) 

 
Expressió i comunicació: 
 

• Expressar i comunicar corporalment de forma creativa tot fent ús del màxim de 
recursos expressius dels que disposen els/les alumnes. 

 
Joc motor i temps de lleure: 
 

• Fer ús del joc motriu (reptes motrius) com a forma de lleure i divertiment tot 
respectant les normes i els companys(familiars). 

 
ÀMBIT EDUCACIÓ EN VALORS (VALORS SOCIALS I RELIGIÓ) 
 
Desenvolupament personal: 
 

• Argumentar amb coherència les decisions que pren en les diferents àrees.  

 
Desenvolupament interpersonal: 
 

• Respectar les intervencions que facin els companys/es o mestres en l’entorn 
virtual. 

• Participar activament en les interaccions de l’entorn virtual. 

 
Desenvolupament social: 

• Mostrar ajuda als/les altres quan ho requereixen en l’entorn virtual. 
• identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient 

i el consum responsable. 

 
Religió: 

• Analitzar la figura de Jesús en la seva tasca social i humanitària a través dels 
seus gestos, accions i paraules per a eliminar les situacions d’injustícia social, 
marginació i discriminació i utilizar-ho com a base per a resoldre problemes 
quotidians del seu entorn. 

• Conèixer i respectar la composició de l’Església. 

 

 

 

 

 

 



COMPETÈNCIA DIGITAL  
 

• Organitzar i emprar el propi entorn personal digital de treball i d’aprenentatge. 
• Utilitzar programes i aplicacions d’edició de text, presentacions, fotografia i 

vídeo.  
• Respectar els drets d’autoria en les produccions/activitats realitzades. 

 
COMPETÈNCIA D'AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL i EMPRENEDORIA 
 

• Dur a terme les diferents tasques presentades. 
• Complir els terminis fixats, tot respectant les individualitats personals de cadascú 

 
APRENDRE A APRENDRE 
 

• Mostrar interès per millorar el seu aprenentatge. 
• Utilitzar rúbriques com a mètode d’autoavaluació. 

 


