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CRITERIS D’AVALUACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 

 

● A educació Infantil l'avaluació és global, contínua, qualitativa i de caire formatiu. Es 
valora el desenvolupament aconseguit pels alumnes i s'identifiquen els 
aprenentatges adquirits. Tot això ho feim mitjançant l’observació directa i 
sistemàtica. Per la situació en què ens trobam en aquests moments no és possible 
dur a terme aquest tipus d’avaluació. 

 

● Les tasques encomanades a educació infantil durant el confinament són models i 
propostes d'activitat de les diferents àrees curriculars, d’acord amb la metodologia 
d’aprenentatge duta a terme al cicle. Totes les propostes són de caràcter voluntari, 
les mestres fan un retorn a aquells alumnes que les presenten. Pel seu caràcter 
voluntari no s’utilitzaran per a l’avaluació.  

 

● Per tant el tercer trimestre l’avaluarem a partir de la informació que s´havia 
observat i recollit en l'activitat presencial al 1r i 2n trimestre fins el moment del 
confinament. Aquí teniu els criteris mínims que es tindran en compte per a 
l’avaluació del 3r trimestre. 

 

CRITERIS  MINIMS 3r TRIMESTRE E.I. 

 
3 anys 

 
● S’inicia en l’adquisició d’autonomia per a realitzar les diferents activitats escolars.  
● Progressa en l’adquisició d’hàbits d'higiene i alimentació 
● S’inicia en l’adquisició d’hàbits d'ordre i  treball 
● Coneix les normes establertes. 
● Progressa en el compliment de les normes iniciades 
● Coneix els companys de l'aula.  
● Inicia  relacions amb alguns companys de l'aula.  
● Comprèn alguns missatges senzill orals en llengua catalana relacionats amb les 

rutines diàries. 
● S'expressa oralment de manera adequada amb la seva llengua materna segons el 

seu moment evolutiu. 
● S’inicia en el reconeixement  de la lletra inicial del seu nom.  
● S’inicia en el dibuix de la figura humana.  
● Coneix algunes parts del cos.  
● Reconeix  els membres de la seva família.  
● S’inicia en el comptatge de números fins a 3. 
● S’inicia en la seriació de dos elements.   
● Gaudeix de les cançons i jocs musicals treballats. 
● En llengua anglesa, gaudeix en les activitats proposades a l'aula 
● Desenvolupa les habilitats motrius bàsiques 

 
 
 
 
 
 



4 anys 

 
● Progressa en l’adquisició d’autonomia per a realitzar les diferents activitats 

escolars.  
● Té assolits els hàbits d'higiene i alimentació 
● Progressa en l’adquisició d’hàbits d'ordre i  treball 
● Coneix les normes establertes.  
● Compleix les normes.  
● Coneix els companys de l'aula.  
● Augmenta les relacions amb els companys de l'aula.  
● Comprèn missatges orals senzills en llengua catalana.  
● S'expressa oralment de manera adequada amb la seva llengua materna segons el 

seu moment evolutiu.  
● Progressa en relacionar el so de les lletres amb la grafia corresponent.  
● S’inicia en la interpretació de paraules significatives.  
● Es reconeixen formes en el seu dibuix.  
● Progressa en el dibuix de la figura humana.  
● Coneix la majoria de les parts del cos.  
● Reconeix  i anomena els membres de la seva família.  
● Treballa amb la sèrie numèrica de l’1 al 5. 
● S’inicia en la resolució de problemes senzills de manera oral.  
● Fa seriacions  amb diferents elements. 
● Reconeix i reprodueix les cançons i jocs musicals treballats 
● En llengua anglesa, participa en les situacions comunicatives habituals de l'aula. 
● Desenvolupa les habilitats motrius bàsiques. 

 
5  anys 

 
● Demostra autonomia per realitzar les diferents activitats escolars.  
● Té assolits els hàbits d'higiene i alimentació 
● Té assolits els hàbits d'ordre i  treball 
● Coneix les normes establertes.  
● Compleix les normes.  
● Coneix els companys de l'aula.  
● Es relaciona amb els companys de l'aula.  
● Comprèn els missatges orals en llengua catalana.  
● S'expressa oralment de manera adequada amb la seva llengua materna segons el 

seu moment evolutiu  
● Relaciona el so de la majoria de les lletres amb la grafia corresponent.  
● Interpreta paraules significatives.  
● Es reconeixen formes en el seu dibuix.  
● Dibuixa la figura humana.  
● Coneix les parts del cos.  
● Reconeix  i anomena els membres de la seva família.  
● Treballa amb la sèrie numèrica de l’1 al 9 
● Progressa en la resolució de problemes senzills de manera oral.  
● Fa seriacions  amb diferents elements. 
● Reconeix i reprodueix les cançons, danses i jocs musicals treballats 
● En llengua anglesa, participa en les situacions comunicatives habituals de l'aula. 
● Demostra autonomia en les seves accions i moviments.. 

 
 



CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ  1R CICLE 

L’avaluació final tindrà en compte: 

-  Els aprenentatges adquirits pels alumnes durant el 1r i 2n trimestre . 

-  Les tasques realitzades a casa durant aquest  ,des de la suspensió de les activitats 

lectives presencials que ens van presentant al llarg d’aquest trimestre. 

Criteris generals per a totes les àrees: 

- Fa les tasques encomanades ,  amb una correcta  presentació . 

- Treballa diàriament i envia les tasques  dins els terminis establerts. 

- Es valora la capacitat d’esforç  i la constància en la feina. 

Criteris generals àrea de Llengua Catalana: 

- És capaç de produir textos senzills respectant les pautes donades. 

- Llegeix de forma comprensiva textos senzills o adequats al seu nivell. 

Criteris generals àrea de matemàtiques: 

- Fa operacions senzilles  amb nombres naturals  emprant  emprant els algoritmes de la 
suma i la resta. 

- Ordena i compara nombres fins a 2 xifres (1r) i 3 xifres (2n). 

 -  Les qualificacions  s’obtindran  a partir les qualificacions dels alumnes  al 1r i 2n 

trimestre  i de la correcció /supervisió/observació de les tasques presentades al 3r 
trimestre. Aquestes tasques només ens poden servir per  pujar nota  i sempre es tindrà en 
compte la situació d’especial dificultat de l’entorn familiar  per poder  fer les tasques  
encomanades. 

Els alumnes amb alguna avaluació pendent  la poden recuperar  sempre que presenti les 
tasques  del tercer  trimestre  regint-se pels criteris anteriors.  La valoració de la tutora i/o 
especialistes  decidirà si aquesta  recuperació  és positiva o no  ,segons el nivell  d’ 
assoliment  dels  aprenentatges  pendents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 2N CICLE  

 

GENERALS PER TOTES LES ÀREES 

● Es mostra responsable treballant diàriament i enviant les feines dins els terminis 

establerts. 

● Desenvolupa la responsabilitat, la capacitat d’esforç i la constància en la feina.  
● Fa les tasques encomanades i presenta els treballs de manera ordenada, clara i 

neta. 

 

ARTÍSTICA 

Plàstica 

● Fa produccions plàstiques seguint les pautes indicades i empra els diferents 
materials de manera adient. 

● En les seves creacions incorpora nous elements que enriqueixen el resultat estètic. 

 

Música 

● Valora la música en la vida quotidiana. 

 

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

● Desenvolupa l’hàbit lector i elabora fitxes de lectura dels llibres llegits. 
● Llegeix diferents textos propis de la literatura infantil i juvenil. 
● Respon adequadament a preguntes referides al text. 
● Rellegeix el text per localitzar informació comprovar o cercar la informació. 
● Identifica les informacions principals d'un text llegit i elabora resums dels textos 

llegits. 
● Redacta textos seguint uns passos: 

○ planificació, redacció, revisió i millora. 
● Produeix diferents tipus de textos respectant-ne l’estructura, aplicant les regles 

ortogràfiques i cuidant la cal·ligrafia, l’ordre i la presentació. 
● Utilitza correctament les normes de la concordança de gènere i de nombre en 

l’expressió escrita.  
● Produeix textos coherents i cohesionats.  
● Utilitza els signes de puntuació 

 

MATEMÀTIQUES 

● Resolució de problemes 

○ Comprèn l’enunciat del problema i les dades que conté. I tria l'estratègia 
adequada (o algoritme adequat). 

○ Reflexiona sobre tot el procés de resolució de problemes: revisa les 
operacions utilitzades, les unitats dels resultats i comprova la solució.  

○ Dóna una resposta completa, amb la unitat correcta i reflexiona si la solució 
és possible. 

○ Utilitza i automatitza els algoritmes de sumar, restar, multiplicar, i dividir i els 
aplica a la resolució de problemes. (1r pt) 

 
 



● Nombres 

○ Fa operacions amb nombres naturals emprant algoritmes i el càlcul mental: 
suma, resta, multiplicació divisió. 

○ Ordena i compara nombres fins a nombres de 4 xifres (3r) i 5 xifres (4t) 
○ Fa seriacions ascendents i descendents amb nombres de fins a 4 xifres (3r) i 

5 xifres (4t) 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

● Realitza o s’interessa per les tasques, idees o suggeriments proposades pel 
professorat de l'àrea, valorant l'esforç i actitud, tenint en compte les capacitats de 
cada alumne. 

● Mostra motivació i participació activa a les activitats proposades acceptant les 
diferències individuals en el nivell d'activitat motriu. 

● Millora la coordinació general i segmentària. 
● Actua de manera creativa, autònoma i desinhibida. 
● Valora l'activitat física per al benestar i reconeix els beneficis de l'exercici físic, del 

descans, de la higiene i de l'alimentació. 

 

SOCIALS I NATURALS 

● Ha iniciat i aplica algunes tècniques d’estudi i de treball eficaç. 
● Utilitza el vocabulari adquirit per elaborar treballs amb la terminologia adequada als 

temes. 

 

VALORS 

● Expressa opinions, sentiments i emocions. 
● Justifica les seves opinions, argumenta. 

 

ANGLÈS 

● Envia periòdicament totes les feines proposades 
● Reenvien els treballs rectificats, si s'han detectat errors o quan no s'han fet amb 

suficient cura. 
● Presenta la feina ben neta i demostra esforç per entregar-la ben feta. 
● Realitza i entrega alguna feina extra o suggerida, sobretot els alumnes més 

avançats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R CICLE 

 

GENERALS PER A TOTES LES ÀREES 

- Es mostra responsable treballant diàriament i enviant les feines dins els 
terminis establerts. Desenvolupa la responsabilitat, la capacitat d’esforç i la 
constància en la feina. 

- Fa les tasques encomanades i presenta els treballs de manera ordenada, 
clara i neta. 

 

SOCIALS I NATURALS 

 

- Aplica  tècniques d’estudi i de treball eficaç. 

- Utilitza el vocabulari adquirit per elaborar els treballs amb la terminologia adequada 
als temes. 

- Demostra habilitats per fer feines d’investigació i recerca. 

 

ARTÍSTICA 

 

Plàstica 

- Fa produccions plàstiques seguint les pautes indicades i empra els diferents 
materials de manera adient. 

- En les seves creacions incorpora nous elements que enriqueixen el resultat estètic. 

 

Música 

- Mostra motivació en les activitats presentades (vídeos especialment). 

- Realitza les tasques demanades amb bona presentació (documents tipus resums, 
preguntes-respostes...) 

- Rectifica les tasques després de les correccions rebudes. 

- L’avaluació del tercer trimestre serà la mitja del primer i segon i en cap cas es 
baixarà la nota malgrat l’absència de feines del tercer trimestre. Aquesta feina si 
que servirà per pujar la nota dels dos anteriors sempre que ja no sigui la màxima. 

 

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 

- Desenvolupa l’hàbit lector a través de llibres llegits i comprensions lectores. 

- Llegeix diferents textos propis de la literatura infantil i juvenil. 

- Respon adequadament a preguntes referides al text. 

- Rellegeix el text per localitzar informació, comprovar o cercar la informació. 

- Identifica les informacions principals d’un text llegit i elabora resums dels textos 
llegits. 

- Redacta textos seguint la següent estructura: planificació, redacció, revisió i millora. 



- Produeix diferents tipus de textos respectant-ne l’estructura, aplicant les regles 
ortogràfiques i cuidant la cal·ligrafia, l’ordre i la presentació. 

- Utilitza correctament les normes de la concordança de gènere i de nombre en 
l’expressió escrita. Produeix textos coherents i cohesionats. Utilitza els signes de 
puntuació. 

- Comprèn el llenguatge oral i respon correctament a les qüestions que se li 
plantegen. 

- Fa expressions orals a través de presentacions, treballs d’investigació i a les 
tutories.  

 

MATEMÀTIQUES 

Resolució de problemes 

- Comprèn l’enunciat del problema i les dades que conté. I tria l’estratègia adequada 
( o algoritme adequat). 

- Reflexiona sobre tot el procés de resolució de problemes: revisa les operacions 
utilitzades, les unitats dels resultats i comprova la solució. Dóna una resposta 
completa, amb la unitat correcta i reflexiona si la solució és possible. 

- Utilitza i automatitza els algoritmes de sumar, restar, multiplicar i dividir en nombres 
naturals, decimals i fraccionaris i els aplica a la resolució de problemes. 

- Aplica la resolució de problemes a la vida quotidiana 

 

Nombres 

- Fa operacions amb nombres naturals, decimals i fraccionaris, emprant algoritmes i 
el càlcul mental: suma, resta, multiplicació i divisió. 

- Ordena i compara nombres  

- Fa operacions combinades amb nombres naturals i decimals 

- Aplica els nombres a la vida quotidiana. 

 

Mesura 

- Utilitza les diferents unitats  de mesura (longitud, massa, capacitat i superfície). 

- Canvi d’unitats i ho aplica a problemes de la vida diària. 

 

Geometria 

- Identifica els diferents tipus de línies. 

- Reconeix les diferents figures planes. 

- Aplica els coneixements a situacions del seu entorn. 

 

Es treballen els gràfics de forma interdisciplinar (naturals, socials…) 

 

 

 



VALORS 

- Expressa opinions, sentiments i emocions. 

- Justifica les seves opinions, argumenta. 

 

ANGLÈS 

- Envia periòdicament totes les feines proposades 

- Es valorarà que es reenvïin els treballs rectificats, si s’ha detectat error o no s’ha fet 
amb suficient cura. 

- Es valorarà l’esforç per la feina ben feta. 

- Es valorarà si es fa alguna feina extra o suggerida, sobretot per a alumnes més 
avançats. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA TERCER CICLE 

- Mostra interès per les idees o suggeriments realitzats per la professora de l'àrea 
mitjançant el correu o el blog. Tenint en compte les característiques i circumstàncies de 
cada alumne/a. 

- Mosta participació activa a les activitats acceptant les capacitats individuals i el nivell d' 
habilitat motriu. 

- Actua de manera creativa i autònoma. 

- Reconeix els beneficis de l'activitat física, del descans , del control postural i de 
l'alimentació durant el temps de confinament. 

-Valora l'activitat física per al benestar emocional. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ A L'ÀREA DE E.F. TERCER TRIMESTRE 

-Es respectarà la competència motora demostrada a la primera i segona avaluació. Així 
com el nivell d'autonomia i el respecte de normes i regles demostrat a les dues 
avaluacions presencials. 

-Es mantindrà com a mínim la mateixa qualificació obtinguda per avaluació continua del 
treball presencial. Degut al fet excepcional que vivim i la dificultat de qualificar l'àrea de 
Educació Física. 

- Es tindrà en compte l' interès mostrat pels treballs suggerits. 

- Es motivarà l'alumnat a reforçar habilitats i  destreses treballades. Així com la 
importància de l'activitat física en aquest període de Educació Física a casa. 


