
Criteris d'avaluació 5è primària 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Dimensions Llengua catalana i castellana Llengua anglesa 

 

 

 

 

 

 

Comunicació oral 

- Realitzar exposicions amb ordre, coherència, i 

claredat (coneixements, vivències, fets, idees, 

opinions), utilitzant adequadament recursos no 

lingüístics. 

- Comprendre tot tipus de missatges orals 

que es produeixen en activitats d'aula i 

situacions d'aprenentatge. 

- Participar activament en les converses de classe i 

utilitzar un llenguatge comprensible per a les 

funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, 

expressar experiències viscudes, imaginar. Saber 

escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

- Captar el missatge global i informació 

específica de produccions i interaccions orals. 

- Fer petites exposicions orals individuals o en grup. 

- Comprendre i reproduir textos literaris orals 

tot considerant la pronunciació, el ritme i 

l’entonació. 

 

 

 

Comprensió lectora 

- Aplicar estratègies per comprendre el sentit 

global de textos de tipologia diversa. 

- Llegir de manera autònoma i comprensiva. 

- Mostrar progressiva autonomia en 

l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, 

organització i planificació del treball, acceptació 

dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot 

el procés. 

- Comprendre el sentit global i la informació 

específica de textos escrits. 



Criteris d'avaluació 5è primària 
 

 

 

 

 

Expressió escrita 

- Escriure textos de diferents tipologia amb 

coherència i cohesió aplicant-hi els coneixements 

ortogràfics, gramaticals i textuals treballats. 

- Mostrar progressiva autonomia en 

l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, 

organització i planificació del treball, acceptació 

dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot 

el procés. 

- Mostrar seguretat en l'ortografia treballada i 

bon coneixement de les normes ortogràfiques 

- Elaborar textos escrits senzills, a partir d’un model 

mostrant interès per la planificació, correcció i 

revisió d’aquests. 

 

 

Literària 

- Identificar i elaborar textos literaris: 

narracions i poemes. 

- Conèixer el funcionament de la biblioteca 

escolar. 

- Llegir de manera autònoma i comprensiva, 

mostrant interès per tot tipus de textos. 

- Comprendre i reproduir textos literaris orals 

tot considerant la pronunciació, el ritme i 

l’entonació. 
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Plurilingüe i intercultural 

- Reflexionar sobre el procés de comunicació 

que es produeix en contextos multilingües 

sabent adaptar el missatge. 

- Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós 

amb els altres i ser crític amb els prejudicis 

racistes, sexistes, religiosos i classistes. 

- Mostrar interès i valorar la utilització d’una 

llengua estrangera per la comunicació dins de 

l’aula. 

 

- Comprendre que la llengua és un instrument de 

comunicació, per aprendre i apropar-se a altres 

cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar 

respecte per totes. 
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ÀMBIT MATEMÀTIC 

Dimensions Matemàtiques 

 

 

Dimensió resolució de 

problemes 

- Comprendre les situacions/problema i desenvolupar estratègies de resolució. 

- Realitzar estimacions basades en la probabilitat. 

- Interpretar i reconèixer el sistema de numeració (natural, decimal, fraccionari...) i els percentatges. 

- Seleccionar la unitat, l’instrument i l’estratègia de mesura adequada (longitud, pes, capacitat...) 

- Interpretar i elaborar diferents tipus de gràfics (de barres, sectors, taules...) 

 

Dimensió raonament i 

prova 

- Identificar, reconèixer i classificar figures i cossos geomètrics. 

- Realitzar estimacions basades en la probabilitat. 

- Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat (càlcul escrit, càlcul mental, calculadora...) 

- Comprendre les situacions/problema i desenvolupar estratègies de resolució. 

 

Dimensió connexions 

- Interpretar i reconèixer el sistema de numeració (natural, decimal, fraccionari...) i els percentatges. 

- Seleccionar la unitat, l’instrument i l’estratègia de mesura adequada (longitud, pes, capacitat...) 

- Comprendre les situacions/problema i desenvolupar estratègies de resolució. 

 

Dimensió comunicació i 

representació 

- Interpretar i elaborar diferents tipus de gràfics (de barres, sectors, taules...) 

- Interpretar i reconèixer el sistema de numeració (natural, decimal, fraccionari...) i els percentatges. 

- Identificar, reconèixer i classificar figures i cossos geomètrics. 

- Comprendre les situacions/problema i desenvolupar estratègies de resolució. 



Criteris d'avaluació 5è primària 
 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

Dimensions Medi social i medi natural 

 

 

 

 

Dimensió món actual 

- Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i la necessitat de preservar la riquesa paisatgística. 

- Reconèixer què és un ecosistema i els elements que el formen. 

- Situar la Terra dins del sistema solar, conèixer la seva estructura i saber representar-la. 

- Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació econòmica, tecnològica, social i 

cultural en l’entorn. 

- Mostrar iniciativa en la realització d’un treball d’investigació d’un tema rellevant de l’entorn amb 

actitud de cooperació i participació responsable 

 

 

Dimensió salut i equilibri 

personal 

- Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza. 

- Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut. 

- Obtenir informació per mitjà de l’observació i del recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i 

comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 

- Mostrar iniciativa en la realització d’un treball d’investigació d’un tema rellevant de l’entorn amb actitud 

de 

cooperació i participació responsable. 
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Dimensió tecnologia i vida 

quotidiana 

- Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la matèria: 

plantejar- se hipòtesis, seleccionar el material necessari, registrar els resultats i comunicar les 

conclusions. 

- Obtenir informació per mitjà de l’observació i del recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i 

comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 

- Mostrar iniciativa en la realització d’un treball d’investigació d’un tema rellevant de l’entorn amb 

actitud de cooperació i participació responsable. 

- Interpretar i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 

 

 

 

 

Dimensió ciutadania 

- Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació econòmica, tecnològica, social i 

cultural en l’entorn. 

- Obtenir informació per mitjà de l’observació i del recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i 

comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 

- Mostrar iniciativa en la realització d’un treball d’investigació d’un tema rellevant de l’entorn amb 

actitud de cooperació i participació responsable. 
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ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensions Visual i plàstica, música i dansa 

 

 

 

Dimensió percepció, 

comprensió i valoració 

- Identificar característiques sonores i diferents trets. 

- Formular opinions al voltant de les manifestacions artístiques i culturals. 

- Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics individuals i 

col·lectius. 

- Llegir petites partitures. 

- Identificar i reconèixer trets culturals, socials, emocionals... en les diferents formes d’expressió plàstica. 

 

 

 

Dimensió interpretació i 

producció 

- Interpretar de memòria cançons i danses. 

- Elaborar produccions artístiques fent servir diferents tècniques i habilitats. 

- Llegir i interpretar petites partitures. 

- Interpretar breus patrons amb instruments. 

- Crear composicions plàstiques, sonores, i corporals corporals senzilles que representin el món 

imaginari, afectiu i social. 

- Elaborar produccions artístiques fent servir diferents tècniques i habilitats. 

 

Dimensió imaginació i 

creativitat 

- Crear composicions plàstiques, sonores i corporals senzilles que representin el món imaginari, afectiu i 

social. 

- Comunicar de forma visual emocions i experiències, combinant i aplicant diferents possibilitats de 

comunicació plàstica. 
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ÀMBIT D'EDUCACIÓ FÍSICA 

Dimensions Educació física 

 

 

Dimensió activitat física 

- Millorar la condició física (velocitat, resistència, força i flexibilitat), ajustant-se a les pròpies 

possibilitats i limitacions corporals. 

- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar i rebre de forma coordinada adaptant-se a diferents 

situacions de joc i d’esports. 

 

Dimensió hàbits 

saludables 

- Interioritzar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a la salut, mostrant interès per 

la cura del propi cos. 

 

 

 

Dimensió expressió i 

comunicació corporal 

- Construir composicions col·lectives en petit o gran grup utilitzant els recursos expressius del 

cos i partint d’estímuls musicals, visuals o verbals. 

- Comunicar-se i representar personatges i situacions complexes utilitzant els recursos expressius del 

cos. 

- Actuar amb esforç personal en els jocs i les pràctiques d’activitats físiques mostrant-se 

respectuós amb els companys. 

 

Dimensió jocs motor i 

temps de lleure 

-Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes. 

 

- Actuar amb esforç personal en els jocs i les pràctiques d’activitats físiques mostrant-se respectuós amb 

els companys. 
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ÀMBIT D'EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensions Educació en valors, socials i cívics 

Dimensió personal 
- Conèixer les capacitats pròpies i mostrar motivació i esforç per millorar-les. 

- Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat 

Dimensió interpersonal 
- Practicar les normes de convivència tot respectant les característiques dels altres i les seves opinions. 

- Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat 

Dimensió social 
- Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat 

- Practicar les normes de convivència tot respectant les característiques dels altres i les seves opinions. 

 


