
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ           P5                                                                        CURS 20/21 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS  ALTRES 
 

● Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats motrius i característiques del seu 

propi cos. 

● Participar en el joc, a través del moviment,  amb una comprensió progressiva de la 

necessitat d’unes normes; respectant als iguals i el material. 

● Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions 

afectives positives. 

● Progressar, de manera autònoma, en el treball dels hàbits i rutines diàries a l’aula. 

● Realitzar, de manera autònoma les activitats proposades, amb predisposició I interès. 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

 

● Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural; i comunicar 

les observacions a través dels diferents llenguatges. 

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

● Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i 

verbalitzar-ho.  

● Elaborar explicacions a l’hora d’experimentar amb materials de l’entorn i quotidians, a 

través de la formulació d’hipòtesis i la seva comprovació, tot observant els resultats. 
 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

● Participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb 

actitud de respecte envers els altres.  

● Utilitzar la llengua oral per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; utilitzant 

estratègies per fer-se entendre.  

● Participar en converses sobre diferents temes seguint unes normes establertes, tot 

utilitzant un llenguatge adequat a l’edat, i ampliant progressivament el vocabulari. 

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

a l’ús de la lectura i l’escriptura en contextos significatius i d’aprenentatge. 

● Mostrar interès i curiositat per creacions plàstiques variades i/o d’estils diversos, i 

també obres d’art, posant atenció i observant els detalls.  

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

modelatge...). 

● Dominar 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, cançons i converses, amb l’ús de suports visuals. 

● Mostrar interès per la llengua anglesa i participar en les interaccions orals a l’aula: 

rutines, jocs, cançons i converses sobre temes coneguts. 

● Participar activament en les diferents propostes musicals. 

● Realitzar breus patrons de moviment i ritme amb obres i audicions de diferents autors. 

● Interpretar danses i cançons senzilles. 

● Treballar el reconeixement i la pràctica de la pulsació  amb el cos i els instruments. 

● Progressar amb el reconeixement de les qualitats del so de manera vivencial i escrita. 

● Progressar en el domini de les destreses bàsiques necessàries per l’ús d’instruments 

tecnològics. 

 

 

 


