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CRITERIS D’AVALUACIÓ CATALÀ 
5è Primària 
DIMENSIÓ Comunicació oral 10% 

- Participar activament en les converses de classe(videotrucades) i utilitzar un 
llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques, com ara relacionar-se, aprendre, 
expressar experiències viscudes, imaginar.  

- Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 
 
DIMENSIÓ Comprensió lectora 35% 

- Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica 
de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats. 

 
DIMENSIÓ Expressió escrita 40% 

- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats (contes, poemes, còmics, 
diaris personals, notícies…) amb coherència, cohesió i correcció lingüística i amb 
riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revisar. 
 

DIMENSIÓ Literària 10% 
- Valorar el text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció, com a fet cultural i                

com a possibilitat de gaudiment personal. 
 

DIMENSIÓ Plurilingüe i intercultural 5%  
- Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els               

prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes. 
 
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ CASTELLÀ 
5è de Primària  
DIMENSIÓ Comunicació Oral 10% 

- Respectar les normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, 
respecte per les opinions dels altres. 
 

DIMENSIÓ Comprensió lectora 35% 
- Comprendre textos escrits en diferents formats vinculats a continguts curriculars 

 

DIMENSIÓ Expressió escrita 40% 
- Produir textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suports: narracions, 

explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics... 
 

DIMENSIÓ Literària 10% 
- Comprendre textos literaris aplicant estratègies específiques per aprofundir en el sentit 

del text. 
 

DIMENSIÓ Plurilingüe i Intercultural 5% 
- Respectar  les produccions dels altres. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ MÚSICA 
5è de Primària 
DIMENSIÓ Percepció, comprensió i valoració 20% 

- Mostrar interès i saber escoltar amb atenció i silenci per aprendre a observar, recordar              
i reconèixer alguns recursos rítmics, tímbrics, melòdics o dinàmics d'una obra. Cercar            
informació i exposar opinió  al voltant de les manifestacions musicals.  

 
DIMENSIÓ Interpretació i producció 15% 

- Mostrar interès per aprendre i interpretar noves cançons. Interpretar cançons i/o           
acompanyar-les amb percussió corporal de forma individual, esforçar-se per fer-ho          
amb expressivitat, precisió rítmica i melòdica i dicció correcta. 

 
DIMENSIÓ Imaginació i creativitat 15% 

- Mostrar curiositat, iniciativa i participar activament a l'hora de realitzar petites           
creacions: expressar mitjançant l'art plàstic les idees i les emocions que evoca una             
obra musical; afegir una estrofa a una cançó; crear variacions a partir d'un ritme, ball o                
melodia; crear instrumentacions breus amb percussió corporal, coreografies .... 
 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
5è de Primària 
DIMENSIÓ Percepció, comprensió i valoració 10% 

- Formular opinions i argumentacions i cercar creences i idees al voltant de les 
manifestacions artístiques i culturals. 

 
DIMENSIÓ Interpretació i producció 20% 

- Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn 
 
DIMENSIÓ Imaginació i creativitat 20% 

- Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de la 
comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació). 
 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ MEDI NATURAL 
5è de Primària 
DIMENSIÓ Món actual 15% 

- Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, 
així com algunes conseqüències dels usos inadequats. 
 

DIMENSIÓ Salut i equilibri personal 15% 
- Conèixer i tenir hàbits d’higiene i estils de vida saludables. 

 
DIMENSIÓ Tecnologia i vida quotidiana 15% 

- 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. 
 

DIMENSIÓ Ciutadania 5% 
- Conèixer els avenços, productes i materials que intervenen en el progrés de la 

societat. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ MEDI SOCIAL 
5è de Primària 
DIMENSIÓ Món actual 15% 

- Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i els principals factors de 
canvi produïts per processos naturals i per l’activitat humana al llarg del temps. 

- Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la necessitat de 
preservar la riquesa paisatgística i patrimonial. 
 

DIMENSIÓ  Salut i equilibri personal 15% 
- Valorar, entre d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres diferents 

de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi. 
 
DIMENSIÓ Tecnologia i vida quotidiana 15% 

- Valorar la viabilitat d’un projecte emprenedor relacionat amb un tema rellevant de 
l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma eficient. 
 

DIMENSIÓ Ciutadania 5% 
-  Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures 

fonamentals de les persones. 
 

 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA 
5è Primària 
DIMENSIÓ Activitat física 30% 

- Desenvolupar conductes actives per estimular la condició física i el benestar, ajustant            
la pròpia actuació  a les pròpies possibilitats i limitacions corporals. 
 

DIMENSIÓ Hàbits saludables 10% 
- Desenvolupar conductes actives per estimular la condició física i el benestar, ajustant            

la pròpia actuació  a les pròpies possibilitats i limitacions corporals. 
 
DIMENSIÓ Expressió i comunicació corporal 20% 

- Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes 
utilitzant els recursos expressius del cos i partint d’estímuls musicals, visuals o 
verbals. 

DIMENSIÓ Joc motor i temps de lleure 40% 
- Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les 

normes mostrant capacitat de modificar-les i crear-ne de noves. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ ANGLÈS 
CURS: 5è de primària 
DIMENSIÓ Comunicació oral 25% 

- Expressar-se amb certa fluïdesa preguntant i responent (petites exposicions orals). 
 
DIMENSIÓ Comprensió lectora 30% 

- Distingir els graus de comprensió (sentit general, informació essencial, i punts           
principals) en un text breu.  

DIMENSIÓ Expressió escrita 35% 
- Elaborar textos escrits senzills segons un model i tenint en compte el tipus de text i la 

finalitat comunicativa. 
 
DIMENSIÓ Literària 5% 

- Reproduir oralment  i repetir per escrit textos literaris senzills. 

DIMENSIÓ Plurilingüe i Intercultural 5% 
 

- Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera. 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ MATES 
5è Primària 
DIMENSIÓ Resolució de problemes 25% 

- Formular problemes a partir de situacions conegudes. Comunicar oralment i per escrit,            
de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos matemàtics realitzats           
(càlculs, mesures, construccions geomètriques, resolució de problemes). 
 

DIMENSIÓ Raonament i prova 25% 
- Reconèixer i comprendre les situacions-problema. Cercar i utilitzar taules i gràfics           

(taules de doble entrada, fletxes, diagrames d’arbre...), xifres i signes adients per            
representar tot tipus de situacions-problema. Cercar, seleccionar i organitzar les dades           
necessàries. Estimar una resposta raonable. Desenvolupar estratègies de resolució         
(analogia, particularització, identificació d’operacions,...). Expressar verbalment el       
procés de solució i la resposta de forma coherent i clara. Comprovar la validesa de les                
respostes. Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació-           
problema. 
 

DIMENSIÓ Connexions 30% 
- Utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris i            

decimals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte             
i aproximat: realitzar les operacions bàsiques mentalment, mitjançant els algorismes          
de càlcul escrit i usar la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar               
propietats dels nombres i operacions. Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada             
situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics. 
 

DIMENSIÓ Comunicació i representació 20% 
- Interpretar amb llenguatge precís i seleccionar i realitzar, amb els instruments de            

dibuix i els recursos TAC adients, els gràfics adequats (taules, histogrames,           
diagrames de barres, de sectors...) a cada situació sobre un conjunt de dades de fets               
coneguts de l’entorn i d’altres àrees. Interpretar el valor de la mitjana, la mediana i la                
moda dins del context. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ RELIGIÓ 
6è de Primària 
DIMENSIÓ Cultural i històrica 60% 

- Respondre preguntes de comprensió d’un text bíblic. 

DIMENSIÓ Humanitzadora 20% 
- Conèixer les nostres festes. Els seus orígens i el sentit religiós. 

DIMENSIÓ Ètico moral 20% 
- Explicar amb exemples les actituds basades en l’amor cristià.  

 
 


