
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ                                              3R TRIMESTRE      19/20 

Educació Infantil 

BLOCS DE 
CONTINGUTS DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

1.Autoconeixement i gestió 

de les emocions 

- Reconèixer i expressar les seves pròpies emocions.  

2.Joc i moviment -Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.  

3.Relacions afectives i 

comunicatives 

-Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.  

-Formar una imatge positiva d’ell/a mateix/a i dels altres.  

-Mostrar-se comunicatiu/va amb l’adult. 

4.Autonomia personal i 

relacional 
-Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia 

 DESCOBERTA DE L’ENTORN 

5.Exploració de l’entorn -Participar en les  activitats i/o reptes proposats/ades. 

6.Experimentació i 

interpretació 
-Realitzar la tasca o repte amb diversitat d’objectes i materials,  dels que disposa  al seu abast. 

7.Raonament i representació -Desenvolupar les habilitats matemàtiques amb material casolà. 

-Representar el que ha après a través de diferents realitats. 



 COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

8.Observar, escoltar i 

experimentar. 
-Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura. 

9.Parlar, expressar i 

comunicar. 

-Comunicar-se i expressar-se usant un llenguatge entenedor i adequat a cada vivència o situació. 

-Utilitzar estratègies per fer-se comprendre.  

-Iniciar-se en l’escriptura en la realització dels treballs.. 

10.Interpretar,representar i 

crear. 

-Representar allò que se li demana com a repte mitjançant el llenguatge: plàstic, musical, corporal, audiovisual, verbal (oral i                   

escrit).  

PRIMÀRIA 

Àmbits/ 
Competències CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Àmbit lingüístic -Gaudir del gust per la lectura individual i compartida, i valorar-la com a font  d’aprenentatge continu. 
-Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals, adequats a l’edat i en diferents suports.  
 
-Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions.  
 
-Planificar abans de començar a fer la teva producció, ja sigui oral o escrita. Un cop finalitzada has de ser capaç de fer-ne 
una bona revisió. 
 

Àmbit lingüístic Llengua 
estrangera 

-Entendre textos orals (cançons, 
contes…) adequats a la seva edat i 
sobre temàtiques conegudes. 
-Reproduir cançons i oracions 
senzilles sobre temàtiques 
conegudes. 

-Entendre textos orals i escrits adequats a la seva edat i sobre temàtiques 
conegudes (dimensió comunicació oral i comprensió lectora)  
 
-Parlar i escriure sobre temàtiques conegudes seguint models (dimensió comunicació 
oral i expressió escrita) 
 



Àmbit matemàtic Resoldre problemes de la vida  
quotidiana en els quals calgui: 
 

- Reconèixer i utilitzar els números 
i usar l’assaig-error i l’exploració 
per cercar solucions (calcular, 
comparar, ordenar, buscar 
patrons…). 

 
- Expressar idees i processos 

matemàtics (càlcul, mesura, 
resolució de problemes) de 
manera comprensible tot emprant 
el llenguatge verbal (oral i escrit) 
o altres representacions gràfiques 
(pictogrames, diagrames…) 

 

 -Resoldre problemes de la vida quotidiana en els quals calgui la utilització de les 
diferents operacions.  
 
-Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el 
llenguatge verbal (oral i escrit) o altres representacions gràfiques (pictogrames, 
diagrames…) 
 
-Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos geomètrics de 
l’entorn més proper utilitzant  el vocabulari específic. 
 
 
 

Àmbit coneixement  
del medi 

-Valorar la importància de respectar i 
protegir el medi. 
 
-Valorar positivament la relació entre 
la salut i el benestar amb la pràctica 
de determinats hàbits d’higiene, 
alimentació, exercici físic i descans.  
 
- Valorar el paper de les famílies, 
obtenir-ne informació i recollir dades 
per descriure alguns aspectes de la 
vida personal i familiar i ordenar 
temporalment alguns fets rellevants.  

-Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un 
tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma eficient. 
 
-Valorar la importància de respectar i protegir el medi més proper (reciclatge,  estalvi 
d’energia…) 
 
-Obtenir informació i recollir dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant 
diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i experimentals. 
 
-Argumentar de manera oral i/o escrita les propostes de solució del projectes 
proposats. 
 
-Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i 
familiar.  
 
-Valorar els comportaments individuals que afecten a la salut dels altres i a la pròpia 
(hàbits d’higiene i estils de vida saludables). 



Àmbit artístic Música i dansa: 
 
- Interpretar cançons i danses per 

imitació.  
 

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

 
 
 
Àrea visual i plàstica:  
 
- Crear composicions visuals 

senzilles que que representin el 
món imaginari, afectiu, social i de 
l’entorn.  

 
- Seguir les instruccions per crear 

composicions artístiques, tenint 
cura del material i recursos 
disponibles.  

Música i dansa: 
 
-Interpretar  i enregistrar una peça 
musical cantant i tocant amb 
instruments i recursos digitals. 
 
-Crear composicions sonores i 
corporals senzilles utilitzant materials i 
instruments diversos. 
 
 
 
Àrea visual i plàstica:  
 
-Seguir instruccions orals i visuals per 
crear una manualitat. 
 
-Decorar la manualitat en idees pròpies. 
 

Música i dansa: 
 

- Interpretar i enregistrar una peça musical 
utilitzant els elements del llenguatge 
musical i els recursos digitals. 

 
- Comunicar coneixement, pensament,   

emocions i experiències, tot aplicant i      
combinant les possibilitats de    
comunicació del cos, dels sons, de les       
músiques i dels recursos digitals. 

 
Àrea visual i plàstica:  
 
-Seguir instruccions orals i visuals per 
crear una manualitat. 
 
-Aplicar la creativitat en les activitats o 
projectes.  

-Observar i valorar obres d’art. 

Educació física -Valorar la pràctica habitual de l´activitat física com a factor beneficiós per a la salut. 
 
-Mostrar i reconèixer la importància de l’activitat física en el dia a dia i hàbits higiènics saludables. 

 

Competència digital -Mostra interès per utilitzar les eines digitals (correu electrònic, drive, meet, classroom…) 
 
-Ser conscient dels bons hàbits en la utilització d’eines digitals i fer-ne un ús adequat. 

Competència d'aprendre 
a aprendre 

- Ser capaç d’organitzar el  propi procés d’aprenentatge,   tot identificant els elements que l’afavoreixen i el dificulten. 
 
-Valorar el propi progrés a partir de reflexions, rúbriques… 



 
-I manifestar curiositat,  satisfacció i desig per allò après i per continuar aprenent. 

Competència 
d’autonomia, iniciativa 
personal i emprenedoria 

- Esforçar-se per començar a 
organitzar-se el temps per resoldre 
les diferents tasques 
encomanades.  

 
- Identificar les pròpies emocions i 

començar a saber regular-les. 
 

-Ser capaç d’organitzar-se el temps per resoldre les diferents tasques encomanades.  
 
-Identificar les pròpies emocions i intentar regular-les tot adquirint confiança i           
seguretat en un mateix. 
 
-Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb 
esforç i motivació. 

 


