
ÀMBIT MATEMÀTIC
Comprendre un problema i associar-lo a una representació
matemàtica i emprar eines, conceptes i estratègies matemàtiques per
resoldre’l.
Formular preguntes, comunicar oralment i per escrit, coneixements
processos matemàtics.
Comprendre situacions i/o problemes de l’entorn proper i reconèixer i
utilitzar els conceptes matemàtics en situacions de la vida quotidiana i
en altres àmbits.  
Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per
expressar matemàticament una situació.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
 Exposar temes i dubtes de manera ordenada i comprensible.
 Comprendre i extreure informació de produccions orals.
 Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot
tipus de textos.
 Escriure textos de diferents tipologies aplicant els coneixements
ortogràfics i textuals treballats.

Recitar textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació,
ritme i entonació.
Comprèn i resol activitats escrites lligades als temes.

 
LLENGUA ESTRANGERA

CRITERIS D'AVALUACIÓ EN
CONFINAMENT

CICLE MITJÀ

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT DEL
MEDI

Demostrar iniciativa i creativitat en la realització de tasques
d’investigació sobre un tema de l’entorn proper utilitzant els recursos
digitals de forma eficient.
Plantejar-se preguntes sobre determinats fets i fenòmens, obtenir
informació principal observant i comunicant els resultats de la recerca,
gràficament i per escrit. (experiments)

 Relacionar la nutrició amb l’obtenció de l’energia i el creixement.

Descriure trets demogràfics i econòmics del poble i la comarca,
identificar manifestacions culturals, valorant la diversitat i localitzar
patrimoni local i comarcal de manera virtual.

COMUNS

 
MEDI NATURAL

 
MEDI SOCIAL



ÀMBIT DIGITAL
Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d'edició de textos i
presentacions multimèdia.
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant
diverses fonts i entorns digitals.
Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions
digitals.
Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia i ser
responsable en l’ús de les TIC.

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
Mostra motivació per la millora personal i respondre als reptes i les
dificultats amb esforç i participació.
Escoltar i respectar el torn de paraula, les seves opinions i la dels
altres.
Participar amb responsabilitat en les tasques proposades i amb
preses de decisions.

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA
PERSONAL I EMPRENEDORIA

 Assumir tasques amb bona predisposició.
Identificar i regular les pròpies emocions.     
Dur a terme amb constància les diferents tasques planificades
complint els terminis fixats.
Cercar solucions davant les possibles dificultats.

ÀMBIT D’APRENDRE A 
APRENDRE

Planificar, revisar i modificar les tasques i el seu propi procés.
Cercar informació de forma autònoma  i/o amb ajuda en l’entorn
digitalExpressar, escoltar i respectar les idees, propostes i dubtes
propis i dels altres.
Ser capaç d’autoavaluar-se i coavaluar els aprenentatges
adquirits.
Manifestar curiositat i desig per aprendre i continuar aprenent.

ÀMBIT ARTÍSTIC
Mostrar respecte i responsabilitat davant el treball.
Mostrar creativitat a l’hora de realitzar les tasques.
Interpretar cançons i danses apreses utilitzant tècniques bàsiques
de la veu, dels instruments i del moviment corporal.
Interpretar i llegir petites partitures amb els elements musicals
apresos.

ÀMBIT D'EDUCACIÓ FÍSICA
Saltar, girar i desplaçar-se de diferents formes variant les posicions
corporals.
Adoptar postures amb control de la tensió corporal ajustant les limitacions
corporals.
Imitar moviments i estructures corporals davant un estímul visual rítmic
senzill.
Representar personatges i situacions amb desinhibició.
Participar i gaudir dels jocs d’una forma activa.
Reproduir i inventar activitats amb moviments coordinats.


