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CRITERIS D’AVALUACIÓ EI4 

 
DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

 

 
Psicomotricitat 

 Conèixer on són les principals parts del cos 

 Mostrar una actitud positiva respecte als companys/es 

 Participar i esforçar-se en les activitats motrius 

 Tenir cura del seu material 

 Demanar l'ajut quan ho necessita 

 Desenvolupar la motricitat fina (llapis, gomets, tisores...) 

 Expressar sentiments i vivències 
 
 

 
DESCOBERTA DE L’ENTORN 

 

 
Exploració, experimentació i interpretació de l’entorn (Medi) 

 Mostrar-se observador pels elements de l'entorn 

 Identificar els elements treballats 

 Conèixer la successió d'activitats a l'escola 

 Integrar les normes de convivència de l'escola 
 
 

 
Raonament i representació (Llenguatge matemàtic) 

 Saber definir objectes utilitzant conceptes matemàtics (molts, pocs, un...) 

 Reconèixer alguns cossos geomètrics amb volum i algunes figures planes 

 Classificar els objectes utilitzant diferents criteris 

 Resoldre problemes de càlcul mental 

 Utilitzar diferents nocions espacials (a prop, lluny...) 

 Escriure fins al nombre 6 i relacionar-lo amb la quantitat 

 Recitar els nombres fins al 15 

 Fer seriacions de tres elements 
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COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

 
Llengua oral 

 Expressar-se de manera ordenada i coherent 

 Atendre, escoltar i comprendre les explicacions, els contes i les consignes 

 Expressar-se de manera entenedora 

 Participar en les converses de classe sent respectuós 

 Articular correctament els sons de la parla 
 

 
Llenguatge escrit 

 Escriure el seu nom i cognom 

 Mostrar interès per saber què diu en el llenguatge escrit 

 Reconèixer el nom dels companys 

 Copiar paraules escrites 

 Intentar escriure paraules 

 Reconèixer el nom i el so de les vocals 
 

 
Llengua anglesa 

 Participar activament en les activitats proposades. 

 Adquirir vocabulari en la llengua anglesa 

 Mostrar interès per l'aprenentatge de la llengua anglesa 
 

 
Llenguatge musical 

 Escoltar amb atenció fragments d'obres musicals 

 Coordinar els moviments 

 Gaudir de la música i la dansa 
 

 
Llenguatge plàstic 

 Acolorir els dibuixos 

 Dibuixar la figura humana completa 

 Relacionar els colors amb el seu nom 

 Mostrar interès per les activitats plàstiques 

 Realitzar produccions variades 
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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 

 

 

 Participar activament en les diferents propostes 

 Mostrar-se autònom i amb iniciativa 

 Interactuar amb els altres 
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