
Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions,
processos, comentaris d’actualitat, entre altres) amb preparació
prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació
comunicativa.
Expressar-se amb un vocabulari ric, adequat a l’edat i a la
situació comunicativa.
Comprendre textos orals en diferents contextos o situacions
d’aprenentatge en qualsevol àrea, en la vida quotidiana i en els
mitjans de comunicació.

Aplicar tot tipus d'estratègies per comprendre el sentit global i la
informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en
diferents formats.
Respondre i formular preguntes referides als textos que s’han
llegit (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre d’altres)
mostrant comprensió.

Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats
(poemes, diaris, notícies, contes…) amb coherència, cohesió i
correcció lingüística i amb riquesa de llenguatge, partint del
procés de pensar, escriure o elaborar i revisar.

Mostrar gust per la lectura.
Valorar el text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció,
com a fet cultural i com a possibilitat de gaudiment personal.
Expressar impressions personals després de les lectures i adopció
d’una posició crítica.

Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi
semblances i diferències i canviar el punt de vista personal per
poder comprendre altres maneres de veure el món.
Conèixer i valorar la diversitat lingüística.

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

 
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA

 
DIMENSIÓ LITERÀRIA

 
DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

ÀMBIT LINGÜISTIC
Àrees de llengua catalana i literatura, llengua
castellana i literatura i llengües estrangeres

CRITERIS D'AVALUACIÓ 3R

TRIMESTRE CONFINAMENT
Comunitat de grans

Establir relacions entre diferents conceptes.
Identificar les matemàtiques implicades en situacions
quotidianes.
Buscar situacions que es puguin relacionar amb idees
matemàtiques concretes.

Expressar idees i processos matemàtics de manera
comprensible emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).
Utilitzar les diverses representacions dels conceptes i
relacions per expressar matemàticament una situació
utilitzant eines tecnològiques.

DIMENSIÓ CONNEXIONS

 
DIMENSIÓ REPRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ

Reconèixer i comprendre les situacions-
problema. 
Cercar, seleccionar i organitzar les dades
necessàries. Desenvolupar estratègies de
resolució (analogia, particularització, identificació
d’operacions...).
Aplicar la relació entre les operacions necessàries
per resoldre càlculs dels problemes. 
Saber redactar l’enunciat d’un problema a partir
d’unes dades i operacions.

Argumentar les afirmacions i els processos
matemàtics en diferents contextos.
Fer conjectures matemàtiques adients en situacions
quotidianes i comprovar-les.

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

 
DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA

ÀMBIT DE
MATEMÀTIQUES

Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats
amb esforç i motivació.
Argumentar i defensar les pròpies opinions.
Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu.

Respectar i escoltar les intervencions i opinions dels altres a través de les
videotrucades.
Acceptar i posar en pràctica les instruccions per comunicar-nos a través de
videotrucades.
Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup durant les
reunions virtuals.

Identificar situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn
local i en el món, així com les causes que les provoquen. 
Mostrar compromís i sentit crític ver situacions de marginació, discriminació o
injustícia social.

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
 

DIMENSIÓ PERSONAL

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

 

DIMENSIÓ SOCIAL



Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies
de cerca de dades i analitzar resultats per trobar
respostes.
Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i
continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat
en la qual vivim.
Realització d’un treball d’investigació a partir del
plantejament de qüestions i problemes rellevants de
l’entorn a partir de l’experimentació i l’ús de diferents
fonts d’informació i de les tecnologies digitals.

Valorar la viabilitat d’un projecte emprenedor relacionat
amb un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos
digitals de forma eficient.
Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns
objectes, maquetes i aparells senzills, seleccionant els
materials pertinents, demostrant responsabilitat en les
tasques individuals.
Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que
realitza.                                                              

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, amb diferents
llenguatges per mitjans convencionals i amb l’ús de les
TAC
Obtenir informació i recollir dades a partir de l’observació
directa i indirecta utilitzant diferents tipus de fonts
documentals (textuals, patrimonials, orals) i
experimentals.
Interpretar i comunicar els resultats de la recerca
oralment, gràficament i per escrit 

Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de
funcionament i de participació de les societats.
Identificar les normes de convivència dels grups i
respectar els drets i deures fonamentals de les persones 

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

 
DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL

 
DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

 
DIMENSIÓ CIUTADANIA

Practicar les activitats proposades de forma coordinada
adaptant-se a diferents entorns i situacions de joc.
Desenvolupar conductes actives per estimular la condició
física i el benestar, ajustant la nostra  actuació a les
pròpies possibilitats i limitacions corporals.

Conèixer les característiques d'una dieta equilibrada,
adequada i variada.
Identificar com a accions saludables la pràctica els hàbits
alimentaris, d’higiene i de cura del nostre cos. 
Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de
l’exercici físic per a la salut, mostrant interès per la cura
del propi cos.

Gaudir,  creant i reproduint estructures rítmiques senzilles
amb el propi cos.

Participar, proposar i gaudir dels jocs i les activitats
físiques amb coneixement i respecte de les normes
mostrant capacitat de modificar-les i crear-ne de noves.
Practicar algun tipus d'activitat física en companyia de la
família i aprofitar els espais i materials propers.

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA

 
DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES

 
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL

 
DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE

ÀMBIT DE CONEIXEMENT
DEL MEDI NATURAL I
SOCIAL

Percebre els principals elements visuals d’una obra, un paisatge o un espai.

Cercar informació sobre l’obra artística  i la vida del seu autor.(visual i
plàstica)
Descriure les característiques d’una obra, paisatge o espai.(visual i plàstica)
Escoltar amb atenció i silenci l'audició proposada i així ampliar el repertori
d'audicions.(música i dansa)
Cercar informació sobre elements musicals (agrupacions instrumentals,
melodia i acompanyament) en l’audició  i la vida del seu compositor. música i
dansa)
Reconèixer auditivament els instruments de l'obra proposada. (música i dansa)
Reconèixer visualment els instruments de l'obra proposada. (música i dansa)
Expressar de manera coherent i entenedora el que li suggereix l'audició
proposada. (música i dansa)

Interpretar les obres d’un autor tenint en compte l’època que va viure, la seva
vida, etc.(visual i plàstica)
Elaborar produccions artístiques relacionades amb l’obra artística, vida i
entorn d’un autor.(visual i plàstica)
Crear missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de la
comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació).(visual i plàstica)
Planificar els processos de producció dels diferents reptes pel que fa a la
previsió de recursos, materials, moments de revisió.(visual i plàstica)

Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament,
emocions i experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de
comunicació del cos, de les imatges, dels objectes, de les figures
geomètriques i dels recursos digitals en els diferents reptes. (visual i plàstica)
Mostrar creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.(visual i
plàstica)

ÀMBIT ARTÍSTIC
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ

      (visual i plàstica)

 
DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ

 
DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ
FÍSICA


