
 

Tercer Trimestre 

INFORME D’AVALUACIÓ INDIVIDUAL.  

 PRIMÀRIA 2016/2017(3R TRIMESTRE) 
 Alumne/a:  
 

 Mestre/a:  
 

Atenció: Aquest informe respon a les competències associades i als          
criteris d’avaluació de cada àrea establerts en el Decret 119/2015,          
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que trobareu a la          
pàgina web de l’escola: www.camidelmig.cat  
 
 
 

 
 
DESENVOLUPAMENT MADURATIU 

Gairebé 
sempre Sovint De 

vegades 
Gairebé 

mai 

  Manifesta seguretat en si mateix.     
  Mostra capacitat per controlar-se.     
  Manté una bona relació amb els companys.     
  És autònom/a per prendre decisions.     
  Es mostra espontani i obert.     
  Es mostra tímid i introvertit.     
 
 
 
ADQUISICIÓ D’HÀBITS 

Gairebé 
sempre Sovint De 

vegades 
Gairebé 

mai 

DE NETEJA 
I ORDRE 

Manté net i ordenat el lloc on està.     
Presenta les feines ordenades i polides.     

DE 
TREBALL 

Participa activament en les activitats proposades.     
Acostuma a acabar les feines en el temps establert.     
Es concentra en la feina.     
Presenta puntualment els deures.     
Demana ajut quan ho necessita.     

SOCIALS 

Mostra respecte en el tracte.     
Sap escoltar els altres guardant el torn de paraula.     
Es mostra respectuós amb el material i les 
instal·lacions.     

Es mostra responsable en la realització de càrrecs.     
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AE: Assoliment 
       Excel·lent (9-10) 

AN: Assoliment 
        Notable (7-8) 

  AS: Assoliment  
        Satisfactori (5-6) 

  NA: No  
         Assoliment(<5) 

 
  
EDUCACIÓ EN VALORS. FILOSOFIA 
 AE AN AS NA 

PERSONAL 
Actuar amb autonomia i amb la responsabilitat       
dels propis actes. Desenvolupar habilitats     
davant els canvis. Argumentar. 

    

INTERPERSONAL 
Mostrar respecte. Dialogar. Adoptar hàbits     
d’aprenentatge cooperatiu per promoure la bona      
convivència. 

    

SOCIAL 
Analitzar l’entorn per buscar solucions als      
problemes. Mostrar compromís social davant     
situacions d’injustícia. 

    

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 

ÀREA  DE LLENGUA  CATALANA AE AN AS NA 

COMUNICACIÓ  
ORAL 

Comprendre ,planificar i produir textos orals.      
Interaccionar.     

COMPRENSIÓ 
LECTORA 

Comprendre i interpretar textos escrits. Utilitzar      
eines de consulta.     

EXPRESSIÓ 
 ESCRITA 

Planificar, produir i revisar textos de tipologia       
diversa.     

EDUCACIÓ  
LITERÀRIA 

Llegir , comprendre i valorar textos literaris.       
Reproduir-los i crear-los .     

PLURILINGÜISME  
INTERCULTURALITAT 

Utilitzar estratègies d’altres llengües per adquirir      
les noves llengües. Conèixer i valorar la       
diversitat lingüística i cultural. 

    

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 

ÀREA  DE LLENGUA CASTELLANA AE AN AS NA 

COMUNICACIÓ  
ORAL 

Comprendre ,planificar i produir textos orals.      
Interaccionar.     

COMPRENSIÓ LECTORA 
Comprendre i interpretar textos escrits.     
Utilitzar eines de consulta.     

EXPRESSIÓ 
 ESCRITA 

Planificar, produir i revisar textos de tipologia       
diversa.     

EDUCACIÓ  
LITERÀRIA 

Llegir , comprendre i valorar textos literaris.       
Reproduir-los i crear-los oralment.     

PLURILINGÜISME  
INTERCULTURALITAT 

Utilitzar estratègies d’altres llengües per     
adquirir les noves llengües. Conèixer i      
valorar la diversitat lingüística i cultural. 

    

VALORACIÓ GLOBAL      
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ÀREA  DE LLENGUA  ANGLESA AE AN AS NA 

COMUNICACIÓ  
ORAL 

Comprendre, planificar i produir textos orals.      
Interaccionar.     

COMPRENSIÓ LECTORA Comprendre i interpretar textos escrits.     
Utilitzar eines de consulta.     

EXPRESSIÓ 
 ESCRITA 

Planificar, produir i revisar textos de tipologia       
diversa.     

EDUCACIÓ  
LITERÀRIA 

Llegir, comprendre i valorar textos literaris.      
Reproduir-los i crear-los oralment.     

PLURILINGÜISME  
INTERCULTURALITAT 

Utilitzar estratègies d’altres llengües per     
adquirir les noves llengües. Conèixer i      
valorar la diversitat lingüística i cultural. 

    

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 

ÀREA DE MATEMÀTIQUES AE AN AS NA 

RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

Resoldre problemes matemàtics. Donar i     
comprovar la solució. Fer preguntes i generar       
problemes. 

    

RAONAMENT I PROVA Fer conjectures i argumentar processos     
matemàtics.     

CONNEXIONS 
Establir relacions entre diferents conceptes i      
identificar les matemàtiques en situacions     
quotidianes. 

    

COMUNICACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

Expressar idees i processos matemàtics. Usar      
les eines tecnològiques.     

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI AE AN AS NA 

MÓN  
ACTUAL 

Recerca de dades. Interpretar la societat      
actual. Analitzar els paisatges i ecosistemes. 
Valorar problemes socials. 

    

SALUT I EQUILIBRI 
PERSONAL 

Prendre consciència del propi cos 
Conèixer hàbits saludables sobre alimentació, 
activitat física i  higiene. 

    

TECNOLOGIA I VIDA 
QUOTIDIANA 

Utilitzar materials i màquines simples per      
resoldre situacions quotidianes.     

CIUTADANIA 
Adoptar hàbits per esdevenir consumidors     
responsables. Participar en la convivència     
afavorint un entorn més just i solidari. 

    

VALORACIÓ GLOBAL MEDI NATURAL     
VALORACIÓ GLOBAL MEDI SOCIAL I CULTURAL     
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA (Música i dansa) 
 AE AN AS NA 

PERCEPCIÓ 
COMPRENSIÓ I 

VALORACIÓ 

Hàbits de percepció. Utilitzar elements per      
comprendre i apreciar les produccions     
artístiques. 

    

INTERPRETACIÓ I 
PRODUCCIÓ 

Interpretar música vocal i instrumental. Emprar      
el llenguatge escènic per expressar-se.     

IMAGINACIÓ I 
CREATIVITAT 

Dissenyar, realitzar i crear produccions     
artístiques.     

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 
 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA (Visual i Plàstica) 
 AE AN AS NA 

PERCEPCIÓ 
COMPRENSIÓ I 

VALORACIÓ 

Hàbits de percepció. Utilitzar elements per 
comprendre i apreciar les produccions 
artístiques i el patrimoni artístic proper. 

    

INTERPRETACIÓ I 
PRODUCCIÓ 

Emprar tècniques i eines artístiques per 
expressar-se.      

IMAGINACIÓ I 
CREATIVITAT 

Dissenyar, realitzar i crear produccions 
artístiques.     

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA AE AN AS NA 

ACTIVITAT  
FÍSICA 

Prendre consciència del propi cos i resoldre       
situacions motrius de forma eficaç.     

HÀBITS SALUDABLES Mostrar hàbits saludables i valorar la pràctica       
habitual de l’activitat física.     

EXPRESSIÓ I 
COMUNICACIÓ 
CORPORAL 

Comunicar vivències, emocions i recursos     
expressius del propi cos. Prendre part en       
activitats col·lectives. 

    

JOC MOTOR I TEMPS 
DE LLEURE 

Participar en el joc col·lectiu i respectar les        
normes i els companys. 
Practicar l’activitat física en el temps de lleure. 

    

VALORACIÓ GLOBAL      
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COMPETÈNCIA DIGITAL AE AN AS NA 

INSTRUMENTS  
I APLICACIONS 

Seleccionar, utilitzar i programar dispositius     
digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les        
tasques a realitzar: edició de textos, tractament       
de dades numèriques i presentacions     
multimèdia,dibuix i edició d’imatge fixa, so i       
imatge en moviment. 

    

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ I 

ORGANITZACIÓ DELS 
ENTORNS DE TREBALL I 

APRENENTATGE 

Cercar, contrastar i seleccionar informació     
digital. Construir nou coneixement amb el      
suport d’aplicacions digitals. 
Organitzar i emprar els propis entorns personals       
digitals de treball i d’aprenentatge. 

    

COMUNICACIÓ 
INTERPERSONAL I 
COL·LABORACIÓ 

Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i     
publicacions digitals, i activitats en grup amb       
eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

    

HÀBITS, CIVISME I 
IDENTITAT DIGITAL 

Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la      
tecnologia. Actuar de forma crítica, prudent i       
responsable en l’ús de les TIC. 

    

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 

AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I 
EMPRENEDORIA AE AN AS NA 

AUTOCONCEPTE 
Prendre consciència de les pròpies fortaleses i       
febleses en els diferents àmbits de la vida. 
Adquirir confiança i seguretat en  un mateix. 

    

PRESA DE DECISIONS 
Escollir amb criteri propi entre les diferents       
opcions per resoldre un problema. Implicar-se      
activament en la presa de decisions col·lectives. 

    

CREACIÓ I 
REALITZACIÓ DE 

PROJECTES 
PERSONALS I 
COL·LECTIUS 

Plantejar i materialitzar projectes  personals. 
Implicar-se activament en la realització de      
projectes col·lectius. 

    

VALORACIÓ GLOBAL      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDRE A APRENDRE AE AN AS NA 
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AUTOCONEIXENT I 
RESPECTE DE 

L’APRENENTATGE 

Ser conscient de les característiques personals      
respecte de l'aprenentatge i del que se sap i del          
que cal aprendre. 

    

APRENENTATGE 
INDIVIDUAL 

Organitzar el propi procés d’aprenentatge i      
aplicar les tècniques adients per mantenir-lo i       
consolidar-lo. 

    

APRENENTATGE EN 
GRUP 

Interactuar amb els altres i utilitzar procediments       
i tècniques per aprendre en grup.     

ACTITUT POSITIVA 
ENVERS 

L’APRENENTATGE 
Adquirir el gust per aprendre i per continuar        
aprenent.     

VALORACIÓ GLOBAL      
 

 AE AN AS NA 

 APRENENTATGE COOPERATIU     
 
 
 
   Nombre de Faltes 

Assistència SATISFACTÒRIA NO SATISFACTÒRIA  
Puntualitat SATISFACTÒRIA NO SATISFACTÒRIA  

 
OBSERVACIONS  GENERALS: 

 
 
 
Data: Tutor/a: 
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