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CRITERIS D’AVALUACIÓCATALÀ
2n Primària
DIMENSIÓ : COMUNICACIÓ ORAL 30%
- Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant els
les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
DIMENSIÓ : COMPRENSIÓ LECTORA 30%
- Comprendre textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa.
DIMENSIÓ :EXPRESSIÓ ESCRITA 30%
- Escriure textos de tipologia diversa, en diferents formats i suports, tenint en
compte la separació correcta de les paraules i la utilització de signes de
puntuació bàsics (punt i final, coma, interrogant, admiració).
DIMENSIÓ : LITERÀRIA 5%
- Tenir gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris.
DIMENSIÓ : PLURILÍNGÜE I INTERCULTURAL 5%
- Fer ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.

CRITERIS D’AVALUACIÓCASTELLÀ
2n Primària
DIMENSIÓ : COMUNICACIÓ ORAL 30%
- Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant els
les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
DIMENSIÓ : COMPRENSIÓ LECTORA 30%
- Comprendre textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa.
DIMENSIÓ : EXPRESSIÓ ESCRITA 30%
- Escriure textos de tipologia diversa, en diferents formats i suports, tenint en
compte la separació correcta de les paraules i la utilització de signes de
puntuació bàsics (punt i final, coma, interrogant, admiració).
DIMENSIÓ : LITERÀRIA 5%
- Tenir gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris.
DIMENSIÓ :PLURILÍNGÜE I INTERCULTURAL 5%
- Fer ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.
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CRITERIS D’AVALUACIÓMÚSICA
2n Primària
DIMENSIÓ : PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 10%
- Saber escoltar amb atenció i silenci i mostrar sensibilitat envers el fet musical.
Percebre alguns elements musicals: instruments protagonistes, intensitats o tempo
(lent, ràpid).
DIMENSIÓ: INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 20%
- Interpretar cançons de forma individual, cantar amb precisió rítmica i melòdica,
recordar-ne algun fragment de memòria i acompanyar-la marcant la pulsació o amb
obstinats rítmics senzills.
DIMENSIÓ : IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 20%
- Diferenciar materials del seu entorn proper susceptibles de produir so i crear petites
improvisacions ritmiques senzilles, amb aquests materials o amb el propi cos, per
acompanyar cançons o representar el seu món imaginari, afectiu i social.

CRITERIS D’AVALUACIÓVISUAL I PLÀSTICA
2n Primària
DIMENSIÓ : PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 10%
- Valorar i respectar les produccions d’un mateix i dels altres.
DIMENSIÓ: INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 20%
- Crear composicions visuals (imatges i objectes) partir de materials i tècniques.
DIMENSIÓ : IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 20%
- Tenir imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística.

CRITERIS D’AVALUACIÓMEDI NATURAL
2n Primària
DIMENSIÓ: MÓN ACTUAL 15%
- Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que hi
formen part.
DIMENSIÓ: SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 15%
- Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la
pràctica de determinats hàbits associats a la higiene.
DIMENSIÓ : TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 15%
- Utilitzar les tecnologies digitals per a cercar i seleccionar informació.
DIMENSIÓ : CIUTADANIA 15%
- Valorar la importància de la sostenibilitat i de protegir el nostre entorn.
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CRITERIS D’AVALUACIÓMEDI SOCIAL
2n Primària
DIMENSIÓ: MÓN ACTUAL 15%
- Conèixer l’organització social propera: família, amics, escola, barri, localitat…
- Participar de les tasques de la vida domèstica , escolar i social. Superació
d’estereotips sexistes.
DIMENSIÓ: SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 15%
- Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida familiar i
personal. Ordenar temporalment alguns fets rellevants.
DIMENSIÓ : TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 15%
- Utilitzar les tecnologies digitals per a cercar i seleccionar informació.
DIMENSIÓ : CIUTADANIA 15%
- Expressar de manera raonada les sensacions personals i de respecte davant les
opinions dels altres.

CRITERIS D’AVALUACIÓEDUCACIÓ FÍSICA
2n Primària
DIMENSIÓ 
Activitat física 30%
- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant
les posicions corporals.
DIMENSIÓ 
Hàbits saludables 10%
- Ja avaluada.
DIMENSIÓ 
Expressió i comunicació corporal 20%
- Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb desinhibició
DIMENSIÓ 
Joc motor i temps lliure 40%
- Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius
i de relació amb els companys.

CRITERIS D’AVALUACIÓANGLÈS
2n Primària
DIMENSIÓ 
Comunicació oral 40%
- Captar el missatge de les produccions orals utilitzant el vocabulari conegut
DIMENSIÓ 
Comprensió lectora 20%
- Comprendre generalment i identificar de vocabulari específic en oracions senzilles.
DIMENSIÓ 
Expressió escrita 20%
- Completar frases amb paraules treballades anteriorment
DIMENSIÓ 
Literària 10%
- Reproduir oralment textos literaris senzills i d’estructura repetitiva.
DIMENSIÓ 
Plurilingüe i intercultural 10%
- Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera
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CRITERIS D’AVALUACIÓMATES
2n Primària
DIMENSIÓ 
Resolució de problemes 25%
- Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
DIMENSIÓ 
Raonament i prova25%
- Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la
pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i
el procés seguit.
DIMENSIÓ 
Connexions 30%
- Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i
processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes)
DIMENSIÓ 
Comunicació i representació 20%
- Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre
fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees.

CRITERIS D’AVALUACIÓRELIGIÓ
2n de Primària
DIMENSIÓ Cultural i històrica 60%
- Anomenar i dibuixar alguns símbols cristians del seu entorn.
-

-

DIMENSIÓ Humanitzadora 20%
Parlar sobre experiències viscudes relacionades amb l’amistat i el perdó.
DIMENSIÓ Ètico-moral 20%
Assenyalar les actituds basades en la solidaritat, el fet de compartir, l’amistat i el
respecte envers els altres.

