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Alumne/a: NOM ALUMNE/A

Resultats de l'avaluació Grau d'assoliment de les competències

Àmbit lingüístic

Llengua catalana Assoliment Notable (AN)

Llengua castellana Assoliment Notable (AN)

Llengua anglesa Assoliment Satisfactori (AS)

Àmbit matemàtic

Matemàtiques Assoliment Satisfactori (AS)

Àmbit cientificotecnològic

Ciències naturals Assoliment Satisfactori (AS)

Tecnologia Assoliment Notable (AN)

Àmbit social

Ciències socials Assoliment Notable (AN)

Àmbit artístic

Música Assoliment Notable (AN)

Educació visual i plàstica Assoliment Notable (AN)

Àmbit educació física

Educació física Assoliment Excel·lent (AE)

Àmbit cultura i valors

Cultura i valors ètics Assoliment Notable (AN)

Altres

Jardineria i reciclatge (provisional 2n Quadrimestre) Assoliment Excel·lent (AE)

Activitats fisicoesportives (definitiva 1r Quadrimestre) Assoliment Notable (AN)
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Consell orientador

Valorem el seu esforç i l'animem a continuar treballant per millorar els resultats.

Comentaris generals

Ciències socials:
Valorem molt positivament el seu esforç i dedicació.

Ciències naturals:
Cal que millori l'organització i la concentració en general.
El seu rendiment és inferior a les seves possibilitats.
Pot treballar millor.

Cal retornar aquest informe d'avaluació al tutor/a degudament signat per un dels pares o pel representant legal

Signatures
El tutor / La tutora 

 Vallès Covacho, Sergi

La mare, el pare o representant legal

Alumne/a: NOM ALUMNE/A
Grup: 1L
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Llengua catalana Assoliment Notable (AN)
Sap separar correctament en síl.labes (dígrafs inclosos). AN
Identifica els diftongs creixents i decreixents. AN
Entén la diferència entre sentit figurat i sentit real d’una paraula o expressió. AN
El nom: tipus i característiques. AS
És capaç de fer una descripció d'un objecte, persona, etc. (MILEC) AS
Identifica la síl·laba tònica i accentua correctament les paraules segons les normes d'accentuació (accents diacrítics inclosos). AS
Coneix i entén la polisèmia, la sinonímia i l'antonímia. AN
Distingeix i sap utilitzar correctament els diferents tipus de determinants. AN
Coneix les diferències entre el conte i la novel·la, i és capaç d'escriure un conte amb coherència i cohesió. (MILEC) AS
Coneix i sap utilitzar els elements de la narració en els seus propis textos narratius (estructura, tipus de narrador i personatges, AS
espai i temps) (MILEC)
Llegeix amb fluïdesa AN
Lliura la feina de forma correcta i dintre dels límits establerts. AN
Manté una actitud d'implicació amb la matèria. AS
Lliura les tasques de forma correcta i dins els terminis establerts. AN

Llengua castellana Assoliment Notable (AN)
Reconeix les diferents classes de determinants i els seus usos. AN
Identifica les parts de la notícia i sap donar respostes als interrogants què, qui, on, quan,com,per què. AS
Reconeix les diferents classes de pronoms. AS
Sap dividir les paraules en síl•labes tenint en compte els diftongs, triftongs i hiats, i fa la partició correcta  a final de AS
línia.
Identifica la síl•laba tònica de les paraules i sap classificar-les en agudes, planes i esdrúixoles. AN
Coneix les regles d’accentuació general i les sap aplicar. AN
Accentua correctament paraules amb diftong, triftong i hiat. AN
Sap cercar informació a Internet a partir de les pautes donades. AN
Ha fet un aprofitament del llibre de lectura obligatòria del segon trimestre. AN
S’ ha esforçat per fer la feina a classe i ha estat constant en la realització de deures a casa. AN

Llengua anglesa Assoliment Satisfactori (AS)
Lliura les tasques de forma correcte i en els terminis establerts. AN
Sap escriure una descripció sobre un esport AS
Sap parlar sobre habilitats, regles i possibilitats referides a un esport. AS
Utilitza correctament els verbs modals per descriure habilitat , consell i obligació (can, should i must). AS
Coneix i utilitza correctament vocabulari relacionat amb els esports, les instal.lacions i els equipaments esportius. AS
Sap utilitzar el Present Continuous i el Present Simple adequadament. AS
Sap parlar sobre fotografies i fer descripcions orals i escrites. AS
Coneix el nom d'accidents geogràfics. AS
Comprèn i sap expressar adequadament aspectes sobre el llibre de lectura de  London AS

Matemàtiques Assoliment Satisfactori (AS)
Sap operar amb calculadora amb nombres enters AN
Sap aplicar els criteris de divisibilitat per factoritzar nombres naturals NA
Sap calcular MCD i MCM de dos o més nombres naturals NA
Sap resoldre problemes que impliquen trobar el MCD o el MCM de dos nombres naturals LM AS
Sap simplificar fraccions i per tant entén el concepte de fracció equivalent AS
Sap ordenar fraccions de major a menor i al revés NA
Sap representar fraccions AS
Sap resoldre problemes que impliquen l'ús de fraccions AS
Sap operar amb fraccions de denominador gran amb calculadora AE
Sap operar amb fraccions simples (denominador menor a 100) sense calculadora AS
Sap treballar en grup AS
Fa servir les noves tecnologies aplicades a la resolució de problemes AS
Aplica conceptes teorics a problemes actuals AS
Coneix el vocabulari estadístic AN
Sap confeccionar taules de freqüències AN
Sap confeccionar gràfics estadístics AN
Sap confeccionar taules i gràfics estadístics amb Excel o Geogebra LM AN
Sap interpretar gràfics estadístics AN
Sap classificar els diversos tipus de polígons AN

Ciències socials Assoliment Notable (AN)
Situa en un fris cronològic les etapes de la història. AS
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Descriu l’estil de vida dels recol•lectors de la prehistòria i identifica les restes materials de les seves activitats quotidianes. AN
Defineix el Neolític i n’analitza les causes i conseqüències del desenvolupament de l’agricultura i ramaderia i el procés de AS
sedentarització.
Coneix els trets principals de la civilització egípcia com a societat pont  entre el Neolític i la Història antiga. NA
Presenta correctament i dins del termini establert les feines encomanades pel professor. AE
Coneix l’evolució històrica de la civilització grega i la seva herència cultural. AN
Sap utilitzar els punts cardinals per orientar-se AS
Sap situar les línies imaginàries en un mapa i sap emprar-les per orientar-se. AN
Reconeix els diversos tipus de mapa i sap interpretar-ne la llegenda. AN
Sap interpretar climogrames AN
Actitud i implicació de l'alumne/a a la classe AN
Presenta correctament i dins del termini establert les feines encomanades pel professor. AE

Ciències naturals Assoliment Satisfactori (AS)
Coneix la funció de reproducció. AS
Coneix la funció de nutrició AS
Coneix la funció de relació. AS
Pot diferenciar les parts de les plantes, la seva estructura i quina és la seva funció. AS
Coneix el regne dels fongs, els protoctists i les moneres AN
Coneix les caracteri?stiques del regne de les plantes. AN
Coneix el moviments de la Terra i els efectes que provoquen AN
Coneix els moviments de la Lluna i llurs conseqüències AN
Sap descriure el sistema solar i els astres que el constitueixen. AN
Mostra bona actitud, interès i participació a les classes. AS
Elabora i presenta correctament el dossier. AN
Desenvolupa amb correcció les pràctiques de laboratori i elabora l'informe corresponent. AS
Realitza els deures. AN

Educació física Assoliment Excel·lent (AE)
Sap fer el salt interior sobre el plinton AN
Sap fer un equilibri invertit. AN
Sap fer una tombarella sobre el plinton. AN
Sap fer la roda lateral. AN
Sap fer la tombarella agrupada enradera. AN

Tecnologia Assoliment Notable (AN)
Sap diferenciar entre esbós, croquis i plànol. AS
Sap traçar paral·leles i perpendiculars utilitzant el joc d'escaires. AS
Sap fer representacions geomètriques bàsiques (triangle, rectangle, hexàgon regular). AS
Coneix les normes d'acotament. AS
Sap interpretar i utilitzar els diferents tipus d'escales. AS
Coneix els diferents tipus de papers i cartrons i les seves aplicacions. AS
Coneix les aplicacions dels diferents tipus de fustes (naturals i transformades) tenint en compte les seves propietats. AS
Coneix el procés d'obtenció de les fustes. AS
Coneix la diferència entre reduir, reutilitzar i reciclar. AS
Presenta el dossier i els treballs amb rigor i a les dates previstes. AN
Treballa i fa la feina que se l'encomana. AN
Manté una actitud positiva i participativa a la classe. AN

Música Assoliment Notable (AN)
Sap els tres elements bàsics d'un instrument musical. AS
Reconeix els instruments idiòfons i membranòfons i les seves principals característiques. AS
Coneix els instruments cordòfons i aeròfons i les seves principals característiques. AN
Coneix els instruments electròfons i les seves principals característiques. AS
Distingeix els grups de cambra i els instruments que les formen: Duets i trios, quartet i quintets, altres formacions. AN
Distingeix les agrupacions orquestrals: Orquestra de corda, orquestra simfònica i banda de música. AN
Coneix els principals conjunts populars tradicionals i les seves principals característiques. AN
Coneix els principals conjunts de la música moderna i les seves principals característiques. AN
Flauta; domina les notes de la mà esquerra sol3-fa4 amb alteracions. AN
Llegeix un text escrit sobre la matèria i comprèn el seu significat. AN
Flauta: Interpreta les peces amb l'acompanyament seguint correctament la pulsació. AS
Realitza tant a classe com a casa les tasques encomanades amb un grau de correcció satisfactori. AN
Té una actitud positiva durant el desenvolupament de les classes. AN
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Educació visual i plàstica Assoliment Notable (AN)
Observa e identifica les qualitats físiques de la llum i el color. Aplica correctament ordenacions cromàtiques, tan en produccions AN
individuals com en grup.
Representa de forma correcta elements compositius bàsics com l'encaix per fer les seves creacions artístiques. AN
Relaciona i analitza les obres d'art dins el context sociocultural en què s'ha produït. AN
Presenta correctament i dins el termini establert les tasques i els  treballs proposats. AN
Participa activament en projectes artístics cooperatius diversos o individuals aplicant les estratègies pròpies i adequades AN
dels llenguatges artístics.
Manté una actitud positiva i participativa per al correcte desenvolupament del treball a l'aula. AN
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