
Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions), 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.

Entendre i comprendre els reptes per tal de realitzar correctament
les activitats que es demanen.
Llegir amb fluïdesa, amb una bona entonació, respectant les
pauses dels signes de puntuació i amb una vocalització i to de
veu adequats per poder comprendre diferents textos.
Cercar i seleccionar informació a partir de les pautes donades i
així adquirir un coneixement propi.

Planificar bé el text, donant les instruccions correctament (text
instructiu)
Organitzar les idees que cal escriure en un text, la seva
estructura, pensant a qui va dirigit.
Utilitzar frases simples (usant connectors), ben estructurades i
que tinguin concordança. Vigilar amb la puntuació, les normes
ortogràfiques (majúscula a inici de frase i punt al final de la
mateixa) i la presentació.

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.

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 mitjans

Relacionar figures geomètriques a través de
transformacions i identificar figures planes amb figures i
formes de l’espai.
Identificar les figures elementals que componen figures
més complexes.
Entendre les unitats de temps, de massa i de capacitat

Transcriure al full de treball el procés de transformació
de les diferents figures que van apareixent.
Expressar de manera escrita i/o oral el procés
matemàtic de realitzar la recepta
Anotar correctament les dades  necessàries per tal de
realitzar una gràfica.
Fer ús de la balança i interpretar els resultats. Usar
editors de textos, en aquest cas el word, per descriure
els passos que se segueixen per cuinar la recepta

DIMENSIÓ CONNEXIONS

 
DIMENSIÓ REPRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ

Reconèixer i comprendre les situacions-problema.
Representar un problema mitjançant un dibuix o
esquema i situar-hi les dades

Observar les figures geomètriques que van
apareixent i identificar relacions entre diagonals,
rectes i formes.
Explicar els passos a seguir pel desenvolupament
d'una gràfica.

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

 
DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA

ÀMBIT DE
MATEMÀTIQUES

Agafar consciència de la nostra responsabilitat envers el medi
ambient.
Manifestar motivació i esforç per resoldre els reptes que se li
presenten.

Respectar i escoltar les intervencions i opinions dels altres a
través de les videotrucades.
Conscienciar, sempre que sigui possible, a la ciutadania, de la
importància de tenir cura del medi ambient.

Observar críticament l’entorn en la seva dimensió ètica pel que
fa el Medi Ambient

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
 

DIMENSIÓ PERSONAL

 
DIMENSIÓ INTERPERSONAL

 
DIMENSIÓ SOCIAL



Observar i anotar com fem a casa la recollida selectiva.
Fer recerca, utilitzant diferents fonts d’informació
necessàries per realitzar la tasca encomanada.
Relacionar la recollida selectiva amb al respecte pel medi
ambient.

Planificar i realitzar objectes, maquetes i aparells senzills,
seleccionant els materials adequats tot demostrant
responsabilitat en les tasques individuals                                 

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

Intentar aplicar les normes bàsiques del reciclatge.
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

Observar atentament la figura que han de crear i adonar-se

dels elements simples i més complexos de l’entorn visual

(visual i plàstica)

Escoltar amb atenció i silenci l'audició proposada i així

ampliar el repertori d'audicions (música i dansa)

Crear una figura tenint en compte la forma i el volum (visual i

plàstica)

Reconèixer visual i auditivament els instruments de  l'obra

proposada (música i dansa)

Identificar elements del llenguatge musical (família

d'instruments) en l'audició proposada (música i dansa)

Cercar informació sobre què és l’origami i valorar les altres

cultures, en aquest cas la japonesa (visual i plàstica)

Cercar informació sobre elements musicals i expressar de

forma senzilla el que li suggereix l'audició proposada

(música i dansa)

Explicar la creació d'un mateix (visual i plàstica)

Elaborar una creació artística a partir de la tècnica de

l’origami (visual i plàstica)

Utilitzar tota classe de materials per tal d'arribar a una bona

creació amb materials reciclables (visual i plàstica)

Utilitzar diferents recursos artístics per experimentar i crear

una producció artística (visual i plàstica)

Crear una composició senzilla reproduint l'obra escollida

(música i dansa)

Realitzar una creació original combinant formes i colors

diversos de manera lliure per acompanyar una descripció

(visual i plàstica)

Crear una melodia senzilla utilitzant l'aplicació Chrome music

Lab fent ús de les diferents possibilitats de creació (música i

dansa)

Crear una dramatització d'un moviment de l'obra proposada

utilitzant diferents materials (visual i plàstica)

Expressar de forma senzilla una experiència artística

individual. Fer-ne una creació amb imaginació i creativitat

(visual i plàstica)

ÀMBIT ARTÍSTIC
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT

ÀMBIT DE CONEIXEMENT
DEL MEDI NATURAL I SOCIAL

ÀMBIT D’EDUCACIÓ
FÍSICA

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


