
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ           P4                                                                        CURS 20/21 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS  ALTRES 
 

 

 

● Explorar i reconèixer les parts i característiques del seu propi cos. 

● Participar en el joc a través del moviment, respectant els companys/es i el material 

comú. 

● Mostrar iniciativa per formar part del grup, tot establint relacions afectives positives. 

● Progressar en l’adquisició dels hàbits i rutines diàries de l’aula. 

● Adquirir autonomia progressiva en les tasques diàries. 
 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 
 

 

● Identificar algunes característiques de l’entorn proper, natural, social I cultural; amb 

actitud de curiositat. 

● Participar en activitats  tradicionals i de folklore relacionades amb l’escola. 

● Adquirir nocions de càlcul, classificacions, mesura i comparacions de manera 

manipulativa;  iniciant-se en la verbalització d’aquestes. 

● Descobrir diferents qualitats i propietats en objectes i material de l’entorn proper a 

través de l’observació directa i l’experimentació, tot verbalitzant les descobertes. 
 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

● Explicar vivències en diferents situacions de conversa, mostrant respecte envers els 

altres. 

● Progressar en l’ús de la llengua oral a l’hora d’expressar idees, desitjos, sentiments i 

emocions, esforçant-se per fer-se entendre. 

● Participar en converses sobre diferents temes, ampliant progressivament el vocabulari. 

● Iniciar-se en el coneixement de les relacions entre el text oral i l’escrit, mitjançant el 

vocabulari treballat sobre temes d’interès.  

● Mostrar interès i curiositat per les pròpies creacions plàstiques i les dels altres, i per 

les obres d’art treballades.  

● Gaudir experimentant amb diferents tècniques plàstiques (dibuix, pintura, 

modelatge...). 

● Progressar en l’adquisició de les diferents destreses manuals (retallar, esquinçar, 

punxar…) utilitzant diversos instruments per realitzar les creacions (llapis, pinzells, 

retoladors...). 

● Conèixer vocabulari i estructures gramaticals senzilles en llengua anglesa a través de 

contes, jocs i cançons. 

● Interessar-se per l’aprenentatge de la llengua anglesa, participant en les activitats 

proposades. 

● Participar activament en les diferents propostes musicals. 

● Realitzar breus patrons de moviment i dansa.  



● Iniciar-se en el reconeixement, interiorització i pràctica de la pulsació amb el cos i els 

instruments. 

● Interpretar cançons senzilles i gestualitzades. 

● Descoberta de diferents instruments musicals i de les qualitats del so. 

● Iniciar-se en l'ús d’instruments tecnològics, mostrant interès per les activitats 

proposades.  

 

 

 


