
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 1r, 2n i 3r 

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. 

Expressió escrita: 
• Escriure paraules i/o frases significatives sobre situacions quotidianes i 

escolars,  a partir d’un model. (Anglès) 
• Escriure frases aplicant els coneixements lingüístics treballats. (1r i 2n) 
• Planificar i produir textos breus (1 o 2 paràgrafs) amb coherència, bona 

presentació i bon ús dels signes de puntuació i de les normes d’ortografia 
treballades anteriorment. (3r) 

• Revisar i corregir les expressions escrites pròpies. 

Literària i plurilingüe: 
• Realitzar recomanacions de llibres, a partir del títol (1r i 2n), i  identificar l’autor/a, 

l’il·lustrador/a i el tipus de llibre. (3r) 
• Captar el missatge de textos literaris senzills amb suport visual. (Anglès) 

ÀMBIT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 

 Món actual: 

     ●  Extreure la informació més rellevant dels temes tractats.  
• Interpretar plànols, situar-s’hi i indicar un desplaçament. (3r) 

 Salut i equilibri personal: 

     ●  Identificar i conèixer hàbits sobre alimentació, activitat física i descans, per 
aconseguir el  

benestar físic. (1r i 2n) 
• Identificar hàbits beneficiosos per la prevenció  de malalties relacionades amb 

els 5 sentits (oïda, gust, tacte, vista i olfacte). (3r) 
• Identificar i conèixer hàbits sobre activitat física i descans, per la prevenció  de 

malalties relacionades amb l’aparell locomotor (ossos, músculs i 
articulacions).(3r) 

  Tecnologia i vida quotidiana: 

•  Realitzar un experiment, treure conclusions i relacionar-les amb el tema 
treballat. (1r i 3r) 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

 Resolució de problemes: 



• Tenir estratègies per a resoldre problemes i/o reptes matemàtics de suma, resta 
(1r i 2n) i  multiplicació. (3r) 

 Raonament i prova: 

• Identificar les operacions per resoldre un problema. 
• Predir si el resultat d’un problema i/o repte serà més gran o més petit i 

comprovar-ho. 

 Connexions: 

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

 

 Comunicació i representació: 

•  Comunicar per escrit o de manera gràfica els processos matemàtics realitzats. 

 

 ÀMBIT EDUCACIÓ EN VALORS (VALORS SOCIALS I RELIGIÓ) 

 Desenvolupament personal: 

• Actuar amb autonomia en la realització de les tasques. 
• Mostrar interès entregant les feines amb una presentació clara i polida. 

 Desenvolupament interpersonal: 

•  Participar activament i amb respecte en les interaccions de les 
videoconferències. 

 Desenvolupament social: 

•  Mostrar empatia davant de situacions de la vida diària.  

Religió: 

• Explicar els diferents espais i temps sagrats d’altres llocs i temps mostrant un 
cert respecte per a tots aquests.(1r i 2n) 

• 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. (3r) 

 
ÀMBIT ARTÍSTIC (VISUAL I PLÀSTICA, MÚSICA I DANSA) 

 Percepció, comprensió i valoració: 

•  Participar de manera activa de les produccions artístiques. 

 Imaginació i creativitat: 

•  Mostrar creativitat i imaginació en les seves produccions artístiques. 



 Interpretació i producció: 

• Crear amb diferents materials diferents propostes plàstiques. 
• 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 lleure: 

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

 


