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CRITERIS D’AVALUACIÓ EI3 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES  
 

 
Hàbits personals 

 
● Esmorzar amb autonomia. 

● Mostrar cura per la seva higiene personal. 

● Anar sol/a al lavabo. 

● Començar a posar-se i a treure's la roba tot sol/a. 

● Col·laborar en la recollida de materials. 

 

 
Habilitats socials 
 
      Actitud general 

● Mostrar-se content i participar en les activitats proposades. 

● Integrar les normes de convivència de l'escola. 

 
      Actitud en el joc 

● Participar en el joc organitzat. 

● Gaudir i divertir-se jugant. 

 
      Actitud envers les activitats 

● Mostrar interès en les diferents activitats. 

● Mostrar-se satisfet per les seves creacions 

 
      Actitud amb la mestra 

● Necessitar l'atenció /acompanyament de l'adult. 

● Mostrar-se obert i comunicatiu. 

● Demanar l'ajut quan ho necessita. 

 
      Actitud amb els companys i les companyes 

● Relacionar-se amb els companys i les companyes. 

● Compartir el material i les joguines. 
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Psicomotricitat 

● Fer diversitat de recorreguts 

● Conèixer on són les principals parts del cos 

● Experimentar diferents habilitats motrius (desplaçar-se, saltar, reptar...) 

● Expressar sentiments i vivències 

● Començar a desenvolupar la motricitat fina (llapis, gomets...) 

 

 
 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 
 

 

Exploració, experimentació i interpretació de l’entorn (Medi) 
● Tenir curiositat pels elements de l'entorn natural i social. 

● Identificar els elements treballats. 

 

 
Raonament i representació (Matemàtiques) 

● Associar la grafia dels nombres 1,2 i 3 amb la quantitat. 

● Utilitzar correctament conceptes matemàtics (gran, petit, mitjà...). 

● Utilitzar diferents nocions espacials: dins, fora, davant, darrera... 

● Classificar objectes atenent a diferents criteris. 

● Reconèixer alguns cossos geomètrics amb volum i algunes figures planes. 

● Fer sèries lògiques de dos elements. 

 
 

 
COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 
    

Llengua oral 
● Atendre, escoltar i comprendre les explicacions, els contes i les consignes…  

● Participar en les converses de la classe. 

● Expressar-se de manera entenedora. 

 

Llenguatge escrit 
● Intentar escriure el nom propi. 
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Llenguatge plàstic 

● Mostrar interès per les activitats plàstiques. 

● Dibuixar amb la intenció de representar alguna cosa 

 

 
Llenguatge musical 

● Escoltar amb atenció fragments d'obres musicals. 

● Gaudir de la música i la dansa. 

● Coordinar els moviments. 

 

 
Llenguatge digital 

● Utilitzar les funcions bàsiques dels programes a l'ordinador. 

● Dominar els aspectes bàsics treballats de programació i/o robòtica. 

● Mostrar interès i gaudir utilitzant les noves tecnologies. 

 

 
AMBIENTS D’APRENENTATGE 

 

 
 

● Mostrar-se autònom i amb iniciativa 

● Participar activament en les diferents propostes 

● Interactuar amb els altres. 
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