
 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 3r trimestre  
 
Degut a la situació de confinament actual, hem hagut de modificar els criteris d’avaluació del 
darrer trimestre de tot l’alumnat. Recordem que la prioritat serà sempre l'acompanyament de 
cada alumne/a, i que aquest criteris els farem servir tenint en compte la seva situació 
individual/familiar.  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA MITJANS 
 

 Mostra interès per desenvolupar les diferents tasques proposades. 

 Lliura les tasques puntualment. 

 Interpreta i realitza amb eficiència el que la tasca requereix emprant eines 

digitals i/o tradicionals de comunicació, informació i aprenentatge. 

 Sap demanar ajuda quan la necessita.  

 Mostra actituds de respecte actiu en els diferents entorns virtuals. 

 Mostra interès per la revisió de les tasques realitzades. 
 Aplica el diàleg com a eina d’entesa i participació. 

 Fa una exposició clara i amb entusiasme de la seva tasca mitjançant les 3 

llengües quan la tasca ho requereix. 

 Produeix textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin 

al tipus de text, a les intencions i al destinatari; per tant té una comunicació 

eficient oral i escrita en les 3 llengües corresponents a l’edat. 

 Argumenta les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos 

propers. 

 Interpreta, dóna i comprova la solució d’un problema o una operació, d’acord 

amb les preguntes plantejades. 

 Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement 

propi. 

 Mostra creativitat i habilitats artístiques (cartells, dibuixos...)  

 Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles 

que representin idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments 

diversos, inclosos els recursos digitals. 

  



 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE SUPERIOR 
 

❖ Mostra interès per desenvolupar les diferents tasques proposades. 

❖ Lliura les tasques puntualment.  

❖ Interpreta i realitza amb eficiència el que la tasca requereix emprant eines 

digitals i/o tradicionals de comunicació, informació i aprenentatge. 

❖ Demana ajuda quan la necessita.  

❖ Mostra interès per la revisió de les tasques realitzades. 
❖ Realitza comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 

❖ Mostra iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un 

tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma eficient. 

❖ Compren i expressa textos orals de la vida quotidiana pels mitjans de 

comunicació escolars. 

❖ Fa una exposició clara i amb entusiasme de la seva tasca mitjançant les 

diferents llengües quan la tasca ho requereix.  

❖ Produeix textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin 

al tipus de text, a les intencions i al destinatari; per tant té una comunicació 

eficient oral i escrita en les diferents llengües. 

❖ Argumenta les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos 

propers. 

❖ Interpreta, dona o comprova la solució d’un problema o una operació, d’acord 

amb les preguntes plantejades. 

❖ Aplica estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement 

propi. 

❖ Mostra creativitat i habilitats artístiques (cartells, dibuixos...)  

❖ Crea composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles que 

representin idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments 

diversos, inclosos els recursos digitals. 

 

 

 


