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CRITERIS   D’AVALUACIÓ   DE  PLÀSTICA  CICLE MITJÀ 

Valorem: 

- Entrega del treball  puntualment. 

- Presentació del treball . ( polidesa , creativitat, acabat…) 

- Portar el  material puntualment . 

- Actitud davant del treball . ( puja o baixa  la  nota ) 

- Qualitat del treball . 

CRITERIS   D’AVALUACIÓ   D’ANGLÈS  CICLE MITJÀ 

- Es valorarà l’actitud positiva i participació a la classe. 

- Tindrem en compte la polidesa a l’hora de presentar treballs. 

- Es valorarà l’esforç per interaccionar en llengua anglesa a classe i a l’hora de 

l’speaking.  

- Per superar el curs s’exigirà l’assoliment en un 50% del total dels continguts 

treballats. 

- Es realitzaran proves individuals al final de cada unitat. 

- Els treballs realitzats de l’Activity Book formaran part de la nota.  

- Lectura d’un llibre i presentació de la corresponent fitxa de lectura. 

- Avaluació de la correcta presentació de la llibreta. 

- Elaboració d’un PROJECT per trimestre. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RELIGIÓ DE CICLE MITJÀ 

Es valorarà: 

-  l’actitud a classe. 

- la participació a classe. 

-  la presentació dels treballs a la llibreta. 

- els treballs en grup. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

- Llegeix frases i textos diversos amb un ritme adequat. 

- Comprèn les ordres, explicacions i lectures del mestre/a i dels companys/es. 

- Comprèn el que llegeix. 

- Utilitza estratègies per comprendre el text. 

- Utilitza el vocabulari adequat i treballat a l’aula. 

- S’expressa amb claredat i pronuncia bé els sons. 

- Escriu frases i diferents tipus de texts de forma clara i ordenada. 

- Li agrada escriure i la seva lletra és entenedora. 

- Coneix les normes ortogràfiques treballades. 

- Aplica les normes ortogràfiques treballades. 

- Coneix i utilitza els conceptes gramaticals treballats. 

- Té interès amb el castellà i el català. 

- Fa un bon ús del diccionari. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE MATEMÀTIQUES 

- Coneix la numeració, la sap comptar i l’escriu fins al 99.999 (3r),  milions (4t) 

- Coneix i utilitza correctament la mecànica de les següents operacions: +,-,x,: 

- Fa estimacions i calcula mentalment. 

- Expressa sèries numèriques ascendents i descendents. 

-  Té un bon raonament lògic i utilitza diferents estratègies per resoldre 

correctament problemes matemàtics. 

- Coneix els elements geomètrics, les mesures, etc 

- Coneix i utilitza els mètodes deductius i inductius. 

- Sap interpretar i elaborar gràfics. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE MEDI 

- Identifica les fonts d’energia. 

- Identifica i utilitza les diferents tècniques d’estudi. 

- Sap classificar animals i plantes. 

-  Coneix les funcions vitals dels éssers vius. 

- Coneix i posa en pràctica els hàbits de salut personal. 

- Coneix diferents propietats i canvis d’estat dels materials. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE MÚSICA 

Les activitats que es proposen tenen unes normes d’aplicació clares i estableixen uns 

barems de valoració concrets, quantificables i equilibrats quant a la rellevància dels 

diferents aspectes. 

Els instruments de recollida de dades consisteixen en diversos models de graelles 

dissenyades per a recollir tota la informació de cada alumne i del grup classe i, alhora, 

per facilitar l’anàlisi i la interpretació de les dades. 

En aquest estudi  les directrius que regeixen el procés d’avaluació dels aprenentatges 

dels alumnes es concreten en els quatre apartats següents: 

- a. Recollir informació mitjançant graelles adequades. 

- b. Analitzar la informació contrastant i comparant la informació.  

- c. Judici de valor sobre aquesta informació donant un significat a la infomació 

mitjançant el criteri del mestre.  

- d. Prendre decisions d’acord amb el judici emès. 

El procés d’avaluació es treballarà mitjançant diverses activitats: 

- Observar els alumnes diàriament en les activitats de cançó, llenguatge 

musical o dansa que es proposen a la classe. 

- Realitzar controls pràctics de cançó, llenguatge musical o dansa individuals 

o en petit grup de manera oral. 

- Realitzar controls per escrit al final de cada tema d’audició. 

- Valorar el respecte entre els companys 

- Contrastar les valoracions inicials amb els resultats finals per veure l’evolució 

de l’alumne. 

 

 

 


