
 

 
 

OBJECTIUS  I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DEL 3r TRIMESTRE 4t - 5è - 6è 
 

OBJECTIUS 
(Què volem que aprengui l’alumnat) 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
(Com sabrem que ho han après) 

● Organitzar-se i planificar-se per tal de dur a 
terme les tasques d’una manera ordenada i 
així poder actuar amb autonomia i anar 
adquirint confiança i seguretat en si mateix/a. 

● Planificar i organitzar les tasques. 
● Entregar les tasques dins dels terminis establerts. 

 

● Ser conscient del que sap, del que cal 
aprendre i de què cal millorar per poder 
continuar avançant en els seus aprenentatge i 
d’aquesta manera vagi adquirint el gust per 
aprendre i per continuar aprenent. 

● Demanar ajuda per aconseguir l’objectiu i resoldre la 
tasca. 

● Ser capaç d’autoavaluar-se i millorar allò que li calgui 
millorar. 

● Manifestar curiositat per aprendre i desig per 
continuar aprenent. 

● Ser responsable, esforçar-se i mostrar 
iniciativa per poder fer front a les tasques i a 
les dificultats que li puguin sorgir en 
determinats moments. 

● Assumir les tasques amb bona predisposició, 
responsabilitat i esforç. 

● Ser capaç de superar les dificultats o errors. 
● Buscar solucions i/o demanar ajuda davant d’una 

dificultat. 

● Utilitzar dispositius i programes digitals per 
poder treballar i comunicar-se i interactuar 
virtualment amb els docents i la resta de 
companys/es. 

● Utilitzar la llengua catalana per comunicar-se 
en diferents situacions per millorar l’expressió 
i la comprensió oral. 

● Usar els dispositius (tauleta, ordinador, mòbil...), 
utilitzant-ne les funcionalitats bàsiques per poder-hi 
treballar. 

● Fer servir les eines digitals de manera autònoma 
(formularis, documents per escriure, fotos i videos, etc)  
per desenvolupar les tasques proposades 

● Conèixer i utilitzar diferents aplicacions per 
comunicar-se. 

● Participar a les videotrucades de tutoria i de resolució 
de dubtes utilitzant la llengua catalana, així com a 
l’hora de fer gravacions, fer trucades... 

● Establir comunicació amb el/la docent i la resta de 
company. 

 


