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CRITERIS D’AVALUACIÓ CATALÀ
6è Primària
DIMENSIÓ Comunicació oral 15%
- 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%
- Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats ben construïts, amb riquesa
de llenguatge, partint del procés de pensar escriure o elaborar i revisar
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
6è de Primària
DIMENSIÓ Comunicació oral 10%
- Producció de textos orals de diferents tipus i formats amb preparació prèvia. Adaptant
l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa.
DIMENSIÓ Comprensió lectora 35%
- Comprensió, reflexió i anàlisi de textos procedents de documents digitals i de mitjans
de comunicació.
DIMENSIÓ Expressió escrita 40%
- Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar, escriure i revisar.
DIMENSIÓ Literària 10%
- Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris.
DIMENSIÓ Plurilingüe i intercultural 5%
- Respectar les produccions del altres
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CRITERIS D’AVALUACIÓ MÚSICA
6è 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 musicals: crear variacions a partir d'un ritme, ball o melodia; crear
instrumentacions breus amb percussió corporal, coreografies ....

CRITERIS D’AVALUACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
6è de Primària
DIMENSIÓ Percepció, comprensió i valoració 20%
- Formular opinions i argumentacions i al voltant de les manifestacions artístiques i
culturals.
DIMENSIÓ Interpretació i producció 15%
- Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn.
DIMENSIÓ Imaginació i creativitat 15%
- Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament, emocions i
experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació del cos, dels
sons, de les músiques, de les imatges, dels objectes, de les figures geomètriques i
dels recursos digitals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ MEDI NATURAL
6è de Primària
DIMENSIÓ Món actual 15%
- Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals,
econòmics i tecnològics en l’entorn, en especial, els canvis provocats per la
globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el
món actual.
DIMENSIÓ Salut i equilibri personal 15%
- Adquirir hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements
científics, per aconseguir el benestar físic.
DIMENSIÓ Tecnologia i vida quotidiana 1
 5%
- Valorar la viabilitat d’un projecte emprenedor relacionat amb un tema rellevant de
l’entorn natural , utilitzant els recursos digitals de forma eficient.
DIMENSIÓ Ciutadania 5%
- Utilitzar estratègies per treballar en xarxa.

Revisió i modificació dels criteris d'avaluació de primària
6è de Primària
3r Trimestre 2019-20
CRITERIS D’AVALUACIÓ MEDI SOCIAL
6è de Primària
DIMENSIÓ Món actual 15%
- Valorar actuacions que contribueixen a la protecció del medi.
DIMENSIÓ Salut i equilibri personal 15%
- Prendre consciència d’hàbits d’higiene i salut amb coneixementss per a la prevenció
de malalties.
DIMENSIÓ Tecnologia i vida quotidiana 1
 5%
- 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%
- 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.

CRITERIS D’AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA
6è de 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.

CRITERIS D’AVALUACIÓ ANGLÈS
6è de Primària
DIMENSIÓ Comunicació oral 20%
- Realitzar presentacions orals senzilles i participar en les produccions orals.
DIMENSIÓ Comprensió lectora 30%
- Comprendre la idea general i els detalls específics d’un text sobre un tema conegut.
DIMENSIÓ Expressió escrita 40%
- Reproduir textos senzills a partir de models prèviament treballats anteriorment.
DIMENSIÓ Literària 5%
- Comprendre i reproduir una història o fet seguint un model.
DIMENSIÓ Plurilingüe i intercultural 5%
- Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera
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CRITERIS D’AVALUACIÓ MATES
6è 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 situacióproblema.
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.

CRITERIS D’AVALUACIÓ RELIGIÓ
6è de Primària
DIMENSIÓ Cultural i històrica 60%
- Buscar el significat de noms bíblics.
DIMENSIÓ Humanitzadora 20%
- Assenyalar la idea principal d’un text bíblic.
DIMENSIÓ Ètico moral 20%
- Analitzar un cas de conflicte social actual i assenyalar la solució basada en valors
evangèlics.

