Etapa: E. Primària
Curs 2011 - 2012

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ
Què són els criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació són el conjunt d’aspectes acadèmics a tenir en compte per
superar cada una de les matèries, el curs i/o l’etapa. Aquests criteris també
determinen la forma en què s’avaluen aquests aspectes.
Criteris d’avaluació d’etapa
CRITERIS GENERALS
1r Cicle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fer una bona presentació dels treballs: lletra clara, ordenada.....
Lliurar puntualment les activitats encomanades.
Mostrar interès en els aprenentatges i sobretot en la lectura.
Treballar amb ordre i silenci respectant el treball dels altres.
Ser responsable del material propi i del material d’aula.
Participar activament respectant el torn de paraula i saber escoltar els altres.
Expressar de formar oral vivències .
Captar el sentit global de textos orals d’ús habitual.
Relacionar el que s’estudia a classe amb les pròpies vivències, i mostrar
comprensió per mitjà de la lectura en veu alta.

2n cicle
•
•
•
•
•
•

Fer una bona presentació dels treballs: lletra entenedora, textos ben
estructurats...
Lliurar puntualment els deures i treballs.
Mostrar interès: preguntat sobre els temes, buscant informació
complementària.........
Treballar amb ordre i silenci respectant el treball dels altres.
Portar el material necessari a classe (llapis, colors, llibres, material
esportiu...) i fer-ne un bon ús.
Participar en les situacions de comunicació de l’aula: respectar el torn de
paraula, saber escoltar, exposar les idees de manera clara sense sortir del
tema i fer l’entonació adequada.
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•
•
•
•
•

Expressar-se de forma oral mitjançant textos que presentin de manera
senzilla i coherent coneixements, idees, fets i vivències.
Captar el sentit dels textos orals d’ús habitual, reconeixent les idees
principals.
Mostrar una bona comprensió per mitjà de la lectura en veu alta.
Resumir diferents textos significatius en situacions de la vida diària i escolar,
de forma ordenada i adequada, cuidant les normes gramaticals i
ortogràfiques i els aspectes formals.
Utilitzar la biblioteca d’aula i de centre.

3r cicle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fer una bona presentació dels treballs: lletra entenedora, textos ben
estructurats...
Lliurar puntualment els deures i les activitats.
Mostrar interès en l’estudi dels temes: fent preguntes que interessin a
tothom sense desviar-se del tema, buscant informació complementària....
Treballar en ordre i silenci respectant el treball dels altres i saber treballar en
grup.
Portar el material necessari a classe (material esportiu, llibres, bolígrafs,
colors.. ) i fer-ne un bon ús.
Participar en les situacions de comunicació de l’aula, respectant el torn de
paraula, organitzar el discurs, escoltar les intervencions dels altres.
Expressar-se de forma oral mitjançant textos que presentin de manera
coherent coneixements, fets i opinions.
Captar el sentit de textos orals, reconeixent les idees principals i
secundàries.
Interpretar i integrar les idees pròpies amb les del text, comparant i
contrarestant informacions diverses, i mostrar la comprensió per mitjà de la
lectura en veu alta.
Narrar, explicar, descriure, resumir i exposar opinions i informacions en
textos escrits relacionats amb situacions quotidianes i escolars, de forma
ordenada, relacionant els enunciats entre sí, utilitzant de forma habitual els
procediments de planificació i revisió dels textos així com les normes
gramaticals i ortogràfiques.
Utilitzar les biblioteques, com a lloc de lectura i consulta de material
bibliogràfic.
Utilitzar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com fer preguntes
interessants per obtenir informació, demanar aclariments, utilitzar
diccionaris. Utilitzar les TIC per contrarestar i comprovar informació.
Valorar la diversitat lingüística com a fet enriquidor de la nostra cultura.

3.- Criteris de promoció de cicle i d’etapa
A l’Educació Primària, l’avaluació és global i continua. En finalitzar cada cicle o en
finalitzar l’etapa si l’equip de mestres d’avaluació considera que un alumne no ha
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superat els objectius mínims establerts en cada cicle es proposa una repetició. El
tutor, sovint amb algun membre de l’equip directiu es reuneix amb la família de
l’alumne i s’aconsella una repetició. Generalment els pares respecten l’opinió dels
mestres i accedeixen a la repetició del seu fill/a
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