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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.
Exposar temes de manera ordenada i adequada (entonació, to, gest,...)   amb preparació prèvia.

Comprensió lectora

Llegir de manera autònoma, mantenint un ritme àgil i una entonació adequada que facilitin la
comprensió.
Aplicar estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de
tipologia diversa (notícia, resum, poesia) i en diferents formats.
Comprendre textos de tipologia diversa: responent i formulant preguntes, diferenciat les idees
principals de les secundàries,...

Expressió escrita

Planificar el text (analitzant l’ objectiu o el destinatari o llenguatge), elaborant un esquema, un guió,
un  mapa conceptual... del contingut que s’hi vol exposar i de la manera com es vol comunicar.
Escriure textos de diferents tipologies amb coherència, presentació, cohesió, ortografia i amb
riquesa de vocabulari.

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Sintetitzar les idees principals de les exposicions orals (telenoticias) dels companys/es.
Participar de forma adequada en les situacions comunicativesde l’aula.
Exposar temes de manera ordenada i adequada (entonació, to, gest,...)   amb preparació prèvia.

Comprensió lectora

Llegir de manera autònoma, mantenint un ritme àgil i una entonació adequada que facilitin la
comprensió.
Comprendre textos de tipologia diversa: responent i formulant preguntes, diferenciat les idees
principals de les secundàries,...

Expressió escrita

Planificar el text, (analitzant l’ objectiu o el destinatari o llenguatge), elaborant un esquema o un
guió o un  mapa conceptual del contingut que s’hi vol exposar i de la manera com es vol comunicar.
Escriure una notícia amb coherència, presentació, cohesió ortografia i amb riquesa de vocabulari.

Criteris d’avaluació Escola Pia Mataró



LLENGUA ANGLESA

Comunicació oral

Distingir diferents tipus de produccions orals i saber donar-hi resposta.
Exposar textos orals de manera ordenada i adequada (entonació, to i gest)  a partir d’una
preparació prèvia.

Comprensió lectora

Comprendre textos escrits de diferent tipologia.
Extreure informació de textos escrits amb una finalitat comunicativa concreta.

Expressió escrita

Elaborar textos escrits de manera coherent i ordenada, a partir d’un model.

Literària

Gaudir del Projecte Reader i mostrar gust per la literatura, compartint els llibres llegits.

MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Reconèixer i comprendre les situacions-problema.
Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries, utilitzant taules, gràfics, xifres i signes; i
estimant una resposta raonable a una situació problema.
Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació- problema i comprovar
la validesa de les respostes.
Desenvolupar estratègies de resolució: analogia, particularització, identificació d’operacions...
Formular problemes a partir de situacions conegudes que impliquin diverses etapes en la resolució.
Seleccionar de forma adequada a cada situació, la unitat, instrument i estratègia de mesura de les
magnituds de longitud, massa, capacitat temps, superfície i amplitud angular, en entorns prèvia, la
mesura, expressant el resultat amb precisió, i comprovar-la. Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una
magnitud, en situacions on tingui sentit.quotidians i en altres àrees.

Raonament i prova

Cercar, amb criteri, les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència.
Fer conjectures i comprovar-les. Establir criteris consistents de classificació i comprovar-los.
Establir generalitzacions.
Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental i escrit.
Classificar les figures i els cossos, d’acord amb les característiques geomètriques (vèrtex, costats,
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angles, cares, arestes, diagonals...
Comprendre i utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris i
decimals de forma apropiada a cada context. Cercar propietats dels nombres i operacions.
Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit. Recolzar aquest càlcul amb
l’ús de la calculadora i altres dispositius digitals.

Comunicació i representació

Comunicar oralment, per escrit, o de forma gràfica, de manera coherent, clara i precisa, utilitzant
llenguatge matemàtic, coneixements i processos matemàtics realitzats (càlculs, mesures, resolució
de problemes). Argumentar les afirmacions o processos realitzats utilitzant el llenguatge
matemàtic.
Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos geomètrics de l’entorn, utilitzant
nocions com: perpendicular, paral.lel, simètric.. Utilitzar les TAC i els instruments de dibuix per
representar models geomètrics i saber expressar els criteris i resultats després classificar-les per
criteris geomètrics.
Interpretar el sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar els nombres naturals,
fraccionaris, decimals (fins als centèsims) i nombres negatius d’acord amb contextos de la vida
quaotidina.

Connexions

Valorar la quantificació en la vida real com un aspecte que afavoreix la comparació, l’ordenació i la
classificació.
Realitzar estimacions basades en l’experiència sobre els resultats (segur, probable, possible,
impossible) de jocs d’atzar. Comprovar-ne els resultats.
Reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges.
Interpretar amb llenguatge precís la informació relativa sobre un conjunt de fets coneguts de
l’entorn o en altres àrees en forma gràfica (taules, histogrames, diagrama de barres, de sectors...).
Interpretar el valor de la mediana, la mitjana i la moda dins del context.
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CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza.

Salut i equilibri personal

Identificar els principals òrgans del cos humà, amb les funcions que realitzen
Reconèixer el cos humà com un sistema, relacionant les funcions que realitzen els diferents òrgans.

Tecnologia i vida quotidiana

Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la
matèria: plantejar-se hipòtesis, seleccionar el material necessari, registrar els resultats i comunicar
les conclusions, amb diferents llenguatges per mitjans convencionals i amb l’ús de les TAC.

Ciutadania

Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de participació de les societats
democràtiques, aplicats en el treball cooperatiu, assumint responsabilitats en el si del marc escolar.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Percepció, comprensió i valoració

Expressar de forma senzilla i compartir el que suggereix una experiència artística mostrant respecte
i responsabilitat.

Interpretació i producció

Interpretar les cançons i moviments del projecte Cantània i partitures senzilles, utilitzant la veu, el
cos i els instruments..

Imaginació i creativitat

Elaborar coreografies i escenificacions pel ball de Carnestoltes que desenvolupin la creativitat de
l’alumnat.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Percepció, comprensió i valoració

Formular opinions i argumentacions al voltant de l’experiència artística i cultural mostrant respecte i
responsabilitat.
Identificar i reconèixer les característiques i els trets socials, culturals i d’estructura en les diferents
produccions artístiques.

Interpretació i producció

Elaborar produccions aplicant els coneixements adquirits fent ús de materials i tècniques diverses.
Planificar el procés de producció i creació de les diferents elaboracions.

Imaginació i creativitat

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

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

Ajustar els moviments corporals a les necessitats dels diferents esports.
Implicar-se en la millora de la condició física en funció de les pròpies capacitats.
Desplaçar-se, girar, llançar, rebre i controlar objectes de forma coordinada adaptant-se a diferents
situacions de joc.

Hàbits saludables

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

Expressió i comunicació corporal

Construir  coreografies grupals utilitzant els recursos expressius del cos.
Comunicar i representar personatges i històries utilitzant els recursos expressius del cos.

Joc motor i temps lleure

Organitzar, participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques respectant les normes i els companys.
Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en les activitats físiques mostrant
respecte vers els companys/es.

CULTURA RELIGIOSA
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Cultural

Saber explicar la classificació de les religions en monoteistes i politeistes.
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