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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

Comprendre tota mena de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula.
Participar habitualment, de forma adequada, en converses i debats a l’aula.
Exposar temes de manera comprensible.

Comprensió lectora

Llegir frases senceres de manera continuada fent l’aturada correcta en cada punt.
Aplicar  algunes estratègies de comprensió.
Comprendre el que llegeix, presentat en diferents suports.

Expressió escrita

Escriure petits textos ben estructurats i coherents d’un mateix tema.
Revisar el text  per millorar-lo.
Anar aplicant les normes ortogràfiques treballades.
Ordenar amb coherència frases desordenades.

Plurilngüe i intercultural

Respectar la diversitat de llengües dels companys i companyes de  l’aula i l’entorn més proper.
Usar habitualment la llengua catalana en tots els àmbits de la vida escolar.

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Comprendre tota mena de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.
Exposar temes de manera comprensible.

Comprensió lectora

Llegir frases senceres de manera continuada fent l’aturada correcta en cada punt.
Comprendre el que llegeix, presentat en diferents suports.

Expressió escrita

Escriure amb correcció  frases d’un mateix tema.
Fer servir les grafies pròpies del castellà.
Revisar el text  per millorar la presentació i els sons diferencials del castellà.

Plurilingüe i intercultural

Usar habitualment la llengua castellana quan es treballa aquesta matèria.

Criteris d’avaluació Escola Pia Mataró



LLENGUA ANGLESA

Comunicació oral

Comprendre diferents missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Reproduir vocabulari i frases curtes orals de manera comprensible a partir d’un model.

Comprensió lectora

Reconèixer de manera escrita el vocabulari treballat a l’aula.

Expressió escrita

Escriure paraules i frases a partir d’un model

Literària

Mostrar interès pels llibres del Projecte Storytelling tant pel text com per les il·lustracions.

MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la pròpia
experiència.
Emprendre  la  resolució  de  forma autònoma.

Raonament i prova

Buscar semblances i diferències entre dues figures.
Mostrar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers nombres, dobles,
estratègies personals…).
Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), la calculadora i altres dispositius digitals per
calcular i cercar regularitats dels nombres i operacions.

Connexions

Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals, identificadors) en situacions familiars i altres
àrees.

Comunicació i representació

Comunicar oralment o de forma gràfica els coneixements o processos matemàtics duts a terme
(càlcul, mesura, resolució de problemes). Justificar les afirmacions o processos realitzats.
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CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Plantejar-se preguntes sobre fets i fenòmens a partir de l’observació.
Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint
els elements humanitzats i els naturals.
Ordenar temporalment alguns fets rellevants.
Conèixer les característiques del Modernisme.

Tecnologia i vida quotidiana

Aprofitar i reciclar els materials quotidians.
Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus usos.
Conèixer i identificar les tècniques.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Percepció, comprensió i valoració

Expressar de forma senzilla i compartir el que suggereix l’experiència de la preparació i festa del
Carnestoltes mostrant respecte i responsabilitat.

Interpretació i producció

Interpretar i reproduir danses, moviments lliures, notes musicals i cançons utilitzant la veu i el cos.

Imaginació i creativitat

Elaborar coreografies i escenificacions que desenvolupin la creativitat de l’alumnat.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Percepció, comprensió i valoració

Reconèixer algunes de les característiques de les produccions artístiques presents en l’entorn.
Expressar de forma senzilla i compartir el que suggereix una experiència artística mostrant respecte
i responsabilitat.

Interpretació i producció

Elaborar produccions aplicant els coneixements adquirits fent ús de materials i tècniques diverses.

Imaginació i creativitat
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Expressar pensaments, emocions i experiències mitjançant el llenguatge visual i plàstic.

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

Equilibrar el cos utilitzant diferents objectes i superfícies.
Desplaçar-se, girar, llançar, rebre i controlar objectes de forma diversa.

Hàbits saludables

Seguir les normes d’higiene personal associades a la realització de l’activitat física.

Expressió i comunicació corporal

Sincronitzar els moviments corporals davant d’estímuls auditius o visuals mitjançant estructures
rítmiques senzilles.
Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment.

Joc motor i temps lleure

Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques respectant les normes i els companys/es.
Col·laborar en els jocs col·lectius mostrant respecte i responsabilitat.

CULTURA RELIGIOSA

Cultural

Reconèixer i respectar diferents celebracions religioses i festes populars i tradicionals
(Carnestoltes, Quaresma, Pasqua).
Reconèixer els principals elements d’una festa tot relacionant-los amb les de l’escola o del poble.
Copsar els valors que ens transmeten alguns dies assenyalats: DENIP
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