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1. QUÈ AVALUAR
Els criteris d’avaluació són els que responen a la pregunta: què avaluar?
Aquests criteris són les pautes de com serà l’avaluació i representen els
indicadors sobre quins aprenentatges ha d’aconseguir l’alumnat.
Cal establir uns criteris d’avaluació mínims per a aquells alumnes que
presenten dificultats.
Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau
d’adquisició de les competències bàsiques. Per a l’educació obligatòria,
s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit següents, anomenades
competències transversals:
a) Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural
b) Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre
c) Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
d) Competències específiques centrades en viure i habitar el món:
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir
en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i,
en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les
competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les
específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia
disciplina.
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2.- CRITERIS D’AVALUACIÓ PER ÀREES (Decret 142/2007)
Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu
grau d’adquisició de les distintes competències.
Llengua catalana i literatura
Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el
context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès
i respecte quan parlen els altres.
Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula,
situacions d’aprenentatge i vida quotidiana, i també els que provenen de
mitjans audiovisuals i informàtics.
Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits
a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació
comunicativa, i amb utilització d’imatges o audiovisuals, si la situació ho
requereix.
Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals
adequats a l’edat i presentats en diferents suports.
Aplicar a les lectures algunes estratègies treballades col·lectivament,
començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer
hipòtesis.
Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions
(notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de
models o de creació pròpia.
Saber utilitzar algun recurs propi del llenguatge poètic per explicar sentiments i
emocions.
Haver mecanitzat que abans d’escriure s’ha de pensar i, un cop escrit, s’ha de
revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos.
Mostrar coneixement de l’ortografia de base i de les normes ortogràfiques més
bàsiques.
Ser capaç d’observar el funcionament de la llengua: canvis d’ordre dels
elements, formació de paraules, formes literàries, analogia, entre altres.
Interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l’escriptura i per la
bona presentació dels treballs.
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Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura
adequats a l’edat.
Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles,
refranys, rodolins) basant-se en models observats i analitzats.
Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca d’aula.
Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, que hi ha
diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.
Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi
ha a l’aula o a l’entorn més proper.
Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips lingüístics que
reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.
Llengua castellana i literatura
Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i nens i els
mestres en diferents situacions comunicatives.
Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen
els altres.
Comprendre i extreure informació rellevant de produccions adequades a l’edat,
i de diferents suports utilitzats a l’aula.
Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets.
Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar
comprensió per mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin
treballat a classe: contestar preguntes, completar un text, escollir un dibuix.
Escriure missatges relacionats amb temes d’aprenentatge i experiències
pròpies. Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges.
Mostrar coneixement en la correspondència so grafia i tenir assolida l’ortografia
de base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a l’aula.
Saber aplicar els coneixements apresos a llengua catalana.
Valorar l’actitud i l’atenció quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una
cançó.
Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora.
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Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària.
Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, que hi ha
diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.

Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi
ha a l’aula o a l’entorn més proper.
Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis
racistes, classistes o sexistes.
Primera llengua estrangera
Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual
més treballades a l'aula.
Captar informació rellevant d'un missatge oral.
Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades.
Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les
oralment.
Reproduir textos orals tenint en compte l'entonació, el ritme, i l'entonació
segons el model ofert.
Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una
finalitat específica.
Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, que hi ha
diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.
Mostrar interès i valorar la utilització d'una llengua estrangera per a la
comunicació dins de l'aula i en les activitats d'ensenyament-aprenentatge que
es creïn dins de l'aula.
Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis
racistes, classistes o sexistes.
C.Naturals
Observar l'entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en
formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Valorar la
importància de respectar i protegir el medi.
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Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició,
relació, reproducció) d'animals i plantes propers, amb la seva identificació com
a éssers vius.
Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l'entorn i
identificar algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els
instruments adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel
material.

Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció
i amb els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. Identificar
semblances i diferències entre les persones i valorar la seva diversitat física.
Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la
pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l'alimentació variada i
equilibrada, l'exercici físic i el descans.
C.Socials
Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica,
especialment aplicats a l'escola, i la necessitat de respectar les normes
bàsiques com a ciutadans i ciutadanes.
Reconèixer, identificar i posar d'exemples de les responsabilitats i de les
tasques que desenvolupen les persones a l'entorn, superant els estereotips
sexistes.
Identificar els grups de pertinença dins l'entorn i les seves relacions.
Reconèixer algunes manifestacions culturals presents en l'àmbit escolar, local,
mostrant empatia, valorar la seva riquesa i respectar la seva diversitat.
Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i
familiar.
Observar i identificar les propietats d'alguns materials i relacionar-les amb els
seus usos, fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants.
Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les
explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.
Educació artística
Realitzar senzilles composicions visuals (imatges i objectes), coreogràfiques
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que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions
col·lectives.
Emprendre processos de producció artística i desenvolupar-los amb confiança,
satisfacció i respecte.
Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l'hora de participar en projectes
artístics col·lectius.
Reconèixer elements musicals en audicions i coreografies.
Interpretar de memòria cançons i danses.
Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb
la veu, el cos i instruments.
Llegir petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos.
Educació física
Orientar-se a l'espai en relació a la pròpia persona utilitzant les nocions
topològiques bàsiques.
Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la
relaxació i la respiració.
Desplaçar-se i saltar de forma diversa, variant les posicions corporals i la
direcció i sentit dels desplaçaments.
Identificar com accions saludables les normes d'higiene personal associades a
la realització d'activitats físiques i prendre consciència del risc de les mateixes.
Sincronitzar els moviments corporals mitjançant estructures rítmiques senzilles i
conegudes.
Reaccionar davant els estímuls auditius o visuals que arriben de l'entorn, tot
utilitzant el moviment o els gestos.
Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb
desinhibició.
Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, tant pel que fa a
aspectes motrius com de relació amb els companys i les companyes.
Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant
responsabilitat i cooperació.
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Matemàtiques
Reconèixer i utilitzar diferents usos dels nombres (cardinals, ordinals,
identificadors) en situacions familiars i en altres àrees.
Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions (en particular, els
canvis que es produeixen en una seqüència), i classificar i ordenar objectes
d'acord amb diferents criteris.
Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i
vinculats a la pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i
expressar la solució i el procés seguit.
Usar l'assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment
coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució
de problemes).
Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics.
Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals
(inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i
descompondre els nombres utilitzant diferents models.
Desenvolupar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20
primers nombres, dobles, estratègies personals...). Usar els algorismes de
suma, resta i multiplicació, i cercar regularitats dels nombres i operacions.
Definir la situació d'un objecte a l'espai i d'un desplaçament en relació a un
mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrera; prop-lluny; dalt-baix; dretaesquerra.
Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques
tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures.
Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams,
peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments
propers i adequats a cada situació.
Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades
sobre fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees.
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3.- QUAN AVALUAR
S’avalua en tres moments diferents i complementaris:
• A l’inici de curs : avaluació inicial o de cada unitat Didàctica
• Durant el desenvolupament de la UD: avaluació contínua
• Al final de la UD: avaluació sumativa o final
Amb l’avaluació inicial fem una exploració que ens aporta dades referides a
aptituds, interès, etc. Tot aquest coneixement té com a finalitat l’orientació del
procés d’aprenentatge. Permet adequar les intencions als coneixements previs
i necessitats de l’alumnat.
Amb l’avaluació contínua s’anirà ajustant l’ajuda pedagògica segons la
informació que es vagi produint. La seva finalitat no és la de donar notes, graus
o nivells a l’alumnat, sinó la d’ajudar a conèixer el nivell de domini d’un
aprenentatge i concretar quins aspectes encara no es dominen. Aquesta
avaluació es caracteritza per:
• Aplicar durant el procés didàctic (no al principi o al final del mateix).
• Possibilitar el perfeccionament del procés didàctic en actuar quan encara és
factible.
• Emetre un judici específic, indicant el nivell d’aprofitament i els errors més
habituals.
• Realitzar a través de proves específiques o de l’observació de les activitats
d’aprenentatge.
Amb l’avaluació sumativa s’al·ludeix al que passa al final d’un determinat
període d’instrucció. Podem saber si el grau d’aprenentatge que havíem
assenyalat s’ha obtingut o no.
Per obtenir la nota final de cada curs es valorarà la mitja resultant dels tres
trimestres.
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4. COM AVALUAR
Si l’avaluació és contínua, la informació recollida també ha de ser-ho. Els
procediments i instruments d’avaluació que utilitzem han de complir alguns
criteris:
•Ser variats.
• Donar informació concreta sobre el que es pretén.
• Utilitzar diferents codis de manera que s’adeqüin a les diferents aptituds,
necessitats i estils d’aprenentatge de l’alumnat.
• Ser aplicables a situacions habituals de l’activitat escolar.
• Permetre avaluar la transferència dels aprenentatges a contextos diferents
d’aquells en els que s’han adquirit.
Els diferents instruments que tenim per avaluar són múltiples i variats.
Alguns dels que podem utilitzar són:
• Qualsevol activitat d’ensenyament i aprenentatge pot oferir informació
per a l’avaluació, sempre que s’hagi decidit quins aspectes es pretenen
avaluar.
• Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge a través del seguiment
directe de les activitats. Poden utilitzar-se guies i fitxes d’observació.
• Produccions dels alumnes, individuals o de grup, a través de
quaderns de treball, presentacions, treballs monogràfics...
•
Debats,
presentacions,
sortides...
Representen
situacions
especialment adequades per observar i obtenir informació sobre
aspectes actitudinals, d’integració i actuació social, d’interrelació personal i
afectius.
• Proves específiques, orals o escrites, obertes o tancades, per a l’avaluació
de determinats continguts.
Atenció a la diversitat de l’aula
Cal tenir en compte que aquest alumnes tindran una adaptació individualitzada
on es flexibilitzaran els objectius didàctics, les activitats i es faran diferents
agrupaments.
En cada Unitat Didàctica s’inclou un apartat dedicat a l’atenció a la diversitat on
queda palesa la importància que concedim a aquesta realitat i la resposta
educativa que proposem.
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5. GRADACIÓ DE L’AVALUACIÓ (ítems)
Per a l’avaluació dels coneixements i de les habilitats. De més a menys:
- Excel·lent

Ex

- Notable NT
- Bé BÉ
- Suficient SF
- Insuficient

IN

6. INFORMACIÓ PERIÒDICA A LES FAMÍLIES
- Cada trimestre, lliurament d’informe a la família.
- Entrevista entre el tutor/a i la família, una vegada al curs com a mínim.
- Als alumnes de P.I , com a mínim s’han de fer tres entrevistes al curs (Una
per trimestre).
- En acabar el curs, lliurament del butlletí de final de curs.

7. INSTRUMENTS
- Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge mitjançant el seguiment
directe de les activitats.
- Produccions dels alumnes mitjançant els quadern o fitxes de treball.
- Proves orals i escrites per observar el grau d’assoliment dels continguts.
- Observació mitjançant debats, presentacions, sortides.., sobre aspectes
actitudinals d’integració, actuació social i d’intervenció personal i afectiva.
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