
 
Document informatiu per a les famílies  
respecte els informes de notes de primària. 

 
INTRODUCCIÓ 
 
L’etapa d’educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació 
que els permeti assolir les competències bàsiques fixades en el currículum.  

 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 

 
 
Equivalència notes. Quan parlem de nivells d’assoliment, ens referim a:  
 

 No Assoliment  
(NA) 

Assoliment 
Satisfactori (AS) 

Assoliment Notable 
(AN) 

Assoliment Excel·lent 
(AE) 

Segons el 
nivell de la 
qualitat de 
l’adquisició 
de la 
competència 

L’alumne no ha 
adquirit la 
competència 
mínima.  

L’alumne ha 
adquirit els mínims 
de la competència. 

La manera com 
l’alumne ha adquirit 
la competència és 
per sobre dels 
mínims i de 
qualitat.  

La manera com 
l’alumne ha adquirit la 
competència destaca 
en bones 
qualitats,utilitzant la 
creativitat, 
interpretació  i 
extracció.  

Segons el 
grau de 
l’autonomia 
de l’alumne 

L’alumne no és 
prou autònom.  

L’alumne és 
competent amb 
l’ajuda o suports 
del/la mestre/a.  

L’alumne és 
competent de 
manera autònoma.  

L’alumne ha adquirit 
un nivell d’autonomia 
tal que podria ajudar 
a adquirir la 
competència als seus 
companys i les seves 
companyes.  
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Àmbit lingüístic 

 
Llengua 
catalana, 
castellana i 
anglesa  

d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Comunicació 
oral 

Saber comprendre i fer-se entendre en situacions de la vida          
quotidiana. 

Comprensió 
lectora 

Entendre i saber llegir correctament diferents textos. 

Expressió 
escrita 

Saber comunicar-se, aprende, demanar informació,... a partir de        
l'escriptura correcta de diferents tipus de textos. 

Dimensió 
literària 

Conèixer diferents tipus de text i autors significatius de la literatura           
d’arreu del món.  

Dimensió 
plurilingüe i 
intercultural 

Mostrar interès per l’ús de la llengua catalana. Conèixer i valorar 
la diversitat lingüística i cultural que ens envolta. 

 

Àmbit matemàtic 

 
 
Matemàtiques 

d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Resolució de 
problemes 

S’avalua la capacitat per resoldre una situació/problema 
mitjançant la comprensió de dades,  la reflexió i  presa de 
decisions . 

Raonament i 
prova 

S’avalua la capacitat de provar, argumentar, justificar mitjançant 
la lògica de l’infant. 

Connexions S’avalua la capacitat de connectar, trobar i aplicar relacions dels 
coneixements matemàtics en la vida quotidiana. 

Comunicació i 
representació 

S’avalua la capacitat de construir, estructurar i comunicar idees 
matemàtiques. 

 

Àmbit de coneixement del medi  

Àrees de 
coneixement 
del medi 
natural i de 
coneixement 
del medi 
social 
i cultura 

d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Món actual Adquirir la capacitat per analitzar fets i fenòmens del món, 
formulant-se preguntes, fent conclusions i utilitzar estratègies que 
permetin fer previsions.  

Salut i equilibri 
personal 

Adquirir la capacitat de conèixer el propi cos, l’equilibri emocional i 
la prevenció de malalties. 

Tecnologia i 
vida quotidiana 

Adquirir la capacitat de conèixer i comprendre avenços científics i 
aparells que utilitzem tant en la vida quotidiana com en els 
entorns més especialitzats. 

Ciutadania Adquirir la capacitat de l’alumnat d’identificar-se amb els valors 
positius del sistema democràtic, a relacionar-se amb els altres 
amb respecte i tolerància i esdevenir futurs ciutadans crítics.  
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Àmbit artístic 

Educació 
visual i 
plàstica i 
música i 
dansa 

d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Percepció, 
comprensió i 
valoració 

Tenir una bona actitud i ser conscient de les realitats visuals i            
sonores de l’entorn natural i cultural. 

Interpretació i 
producció 

Saber expressar-se, interpretar i comunicar-se a través de les arts. 

Imaginació i 
creativitat 

Improvisar i crear projectes artístics. 

 

Àmbit educació física 

Educació 
física 

d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Activitat física S’avalua la capacitat de resoldre situacions motrius de forma 
eficaç en la pràctica d’activitats físiques. Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats 
físiques. 

Hàbits 
saludables 

S’avalua la capacitat de conèixer i cuidar el cos incorporar hàbits 
saludables (l’alimentació, l’activitat física i el descans).  

Expressió i 
comunicació 
corporal 

S’avalua el moviment i l’expressió corporal que són una altra 
manera de comunicar-se. Els nens i les nenes s’expressen, 
mostren emocions i es relacionen amb els altres de manera 
espontània amb el seu cos. 

Joc motor i 
temps de lleure 

S’avalua la capacitat de participar en el joc col·lectiu de manera 
activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 
Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma 
d’ocupació del temps de lleure. 

 

Àmbit educació en valors 

Educació en 
valors socials 
i cívics 

d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Personal 
 

Reconèixer les emocions i els sentiments propis, les habilitats de 
pensament i de raonament per tal d’actuar de manera autònoma i 
crítica. Ser autònom en la presa de decisions i assumir la 
responsabilitat dels propis actes. 

Interpersonal 
 

Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves 
idees, opcions, creences i les cultures que les conformen. Aplicar 
el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre 
les persones. 
Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència. 

Social Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions 
alternatives als problemes. Mostrar actituds de servei i de 
compromís social, especialment davant de les situacions 
d’injustícia. 
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Àmbit digital 

Educació en 
valors socials 
i cívics 

 
d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Instruments i 
aplicacions 
 

Capacitat d’utilitzar les diverses eines digitals i les seves 
aplicacions, de manera eficient i eficaç, per tractar dades  
i produir documents de text, imatges, dibuixos, gràfics, sons i 
vídeos. 

Tractament de 
la informació i 
organització 
dels entorns 
digitals de 
treball 

Capacitats relacionades amb la cerca i selecció d’informació (a         
Internet i a les xarxes locals) i el seu emmagatzematge. 

Interpersonal i 
col·laboració 

Capacitat de comunicar i treballar de forma col·laborativa, a través          
de les xarxes local i Internet, amb la utilització de les eines de             
comunicació interpersonal (correu electrònic, blog de l’escola,       
etc.). 

Hàbits, civisme 
i identitat 
digital 

Capacitat de desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia i 
actuar de forma crítica, prudent i responsable en el seu ús.  

 
 

Projecte interdisciplinar 

Què és un projecte interdisciplinar? 
És un  treball que parteix d’un context i que requereix l'aplicació de coneixements de diverses àrees.  
 
Al llarg del curs es realitzen diferents activitats, des dels diferents àmbits curriculars, relacionades amb el 
tema de l’eix transversal de l’escola. Al tercer trimestre apareix a l’informe aquest apartat on es valoren els 
resultats obtinguts d’aquestes tasques. 

 
 

Competència d’aprendre a aprendre 

Competència 
d’aprendre a 
aprendre 

d 
i 

m 
e 
n 
s 
i 
o 
n 
s 

Treball 
individual 
 

S’avalua la consciència de l’alumne sobre els seus        
aprenentatges. L’alumne ha de ser capaç d'organitzar el propi         
procés d’aprenentatge: conèixer i dur a terme estratègies        
d’aprenentatge, rutines de pensament, tècniques d’estudi,      
d’organització,...per tal que el seus aprenentatges millorin al llarg         
de la seva escolarització. 

Aprenentatge 
cooperatiu 

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge 
individualment o en grup, en funció dels objectius i necessitats, 
així com de dominar els diferents mètodes i estratègies 
d’aprenentatge; i ser capaç de continuar aprenent de manera 
eficaç i autònoma. 
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Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

Competència 
d’autonomia, 
iniciativa 
personal i 
emprenedoria 

Aspectes 
personals i 
evolutius 
 

S’avalua la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d'un 
mateix i l'autoestima, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat 
d'escollir, d'imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, 
d'aprendre de les errades, d'assumir riscos i de treballar en equip. 

 
 

Mesures d’atenció a la diversitat 

Mesures 
d’atenció a la 
diversitat 

Informar dels suports que ha rebut l’alumnat per tal d’acompanyar-lo de manera més 
específica en l’aprenentatge de certes àrees i situacions.  

 


