
Criterisd
 eq
 ualificació4
 td
 ’EducacióP
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Enaquestcicle,donadal'edatdel'alumnatieldesenvolupamentpersonal
en el qual es troben, per dur a terme l'avaluació, tenim en compte
l'observació i la supervisió diàries del procés continu i formatiu que van
demostrant. 
L'actitud, la motivació, l'esforç, l'atenció i la responsabilitat, són molt
importants,jaquesónlabaseperaconseguiraprenentatgessignificatius.
Per tot això, les qualificacions surten en gran manera de l'observació i
l'enregistrament del qual es va fent a l'aula. Les proves escrites, també
són rellevants, però representen una part. Per altra banda, tenint en
compte l'educació integraldelapersonailaimportànciade,saberestar,
afavorim i prioritzam un clima de cooperació que permeti la total
confiançaitranquil·litatdetotl'alumnat.Siguiquinasiguiladificultatque
qualsevol alumne/a pugui tenir, ha de sentir-se segur dins del grup
classe, gestionar l'error com a una passa més delprocés,isercapaçde
demanar ajuda al mestre/a, o a un company/a, sense sentir-se
malament. Per això sempre s'exigeix el respecte mutu i les aportacions
positives,proactivesiencoratjadoressónavaluadesmoltpositivament. 


Instrumentsqueemprarperavaluar: 
- Registred’observacionsdirecta: 
- Elaboraciódelesfeines(Aprofitamentdeltemps). 
- Interès. 
- Adequaciódelesrespostesalespreguntes. 
- Presentació. 
- Rúbriques 
- Dossierd’aprenentatge 
- Feinesdeclasse. 
- Provesescrites. 





LlenguaC
 atalanaiL
 lenguaC
 astellana 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 

20%  Elaboraciódelesfeinesfetesaclasse. 
20%  Provescompetencials(estàndardsaprenentatge). 
20%  Seguimentdelesfeines(responsabilitatiorganització). 
20%  Presentaciódelesfeines(cal·ligrafia,netedatiordre). 
20%  Actitudalesclasses(organització,climadefeina,atenciói
participació). 

Llenguaa
 nglesa 

% 
70% 

Evidènciesd
 ’avaluació 
Provesavaluatives(Listening,reading,writing,speaking) 


Evidènciesdel’actitudeneltreballdiari.Seguimentd’entregade
30%  feines, responsabilitat, les intervencions, la participació, la
implicacióenlad
 inàmicadelasessióil’actitud. 

CiènciesS
 ocials 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 

20%  Elaboraciódelesfeinesaclasse. 
20%  Provescompetencials(Estàndardsd’aprenentatge) 
20%  Seguimentd’entregadefeines,responsabilitat. 
20%  Presentaciódelesfeines(cal·ligrafia,netedat,ordre) 
20%  Actitud a les classes (organització, clima de feina, atenció i
participació). 






CiènciesN
 aturals 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 

20%  Presentaciódelainformaciódelprojecte. 
20%  Elaboraciódel’exposiciódelprojecteaclasse. 
20%  Seguimentd’entregadefeines,feinacooperativa,implicació. 
20%  Exposiciódelprojecte 
15%  Actitud a les classes (organització, responsabilitat, clima de
feina,atencióiparticipació). 
5%  Hort(quaderndecamp,actitudiparticipació) 

Matemàtiques 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 

40%  Seguiment dels dossiers de cada unitat: adequació de les
respostesalespreguntes.Elaboracióacurada.Presentació. 
40%  Provescompetencials.(Estàndardsd’aprenentatge). 

Actitudalesclasses:atenció,participació,aprofitamentdel
10%  temps,demandad’ajudaquanlarequereix. 
10%  Responsabilitat:puntualitatenl’entregadedeures,aportaciódel
materialadient... 


EducacióA
 rtística 

% 
40% 
40% 

Evidènciesd
 ’avaluació 
Dinàmiquesal’aula. 
Provescompetencials.(Estàndardsd’aprenentatge) 

20% 

Seguimentdel’entregadefeines,responsabilitat... 




EducacióF
 ísica 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 


45% 

-

Mantenirunaescoltaactiva 
Participardurantlessessions 
Respectareltorndeparauladurantlesexplicacions 



45% 

-

Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació,
pel que fa a aspectes motrius i de relació amb els
companys. 
Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs
col·lectius,mostrantrespecteiresponsabilitat. 

10% 

-

-

Habilitatsmotrius 


Religió 

% 

Evidènciesd
 ’avaluació 

20%  Elaboraciódelesfeines 
20%  Provescompetencials.(Estàndardsd’aprenentatge) 
20%  Presentacióde lesfeines(cal·ligrafia,netedat,ordre). 
20%  Seguimentdel’entregadefeines,datad’entrega,responsabilitat 
20%  Actitudalesclasses(atenció,participació) 


