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AVALUACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

La progressió del grup, des de l’inici de curs fins a l’acabament, ha sigut molt 
positiva. En general, el grup classe ha aconseguit adaptar-se a les rutines i 
horari de primària, així com al ritme de treball que comporta el canvi de 
sessions que hi ha en primària. A més, l’alumnat ha millorat el seu rendiment 
en la realització de les tasques i també en autonomia, sempre tenint en compte 
algun cas en particular que, encara que ha estat positiu, no ha sigut tan notable 
(es tractava d’un grup prou divers o heterogeni).  

La convivència del grup ha millorat aquest tercer trimestre, respecte al segon, 
però no ha sigut suficient; doncs, encara ha hagut algun conflicte greu. 
Necessiten millorar algunes normes de classe com: el respecte als altres, 
escoltar en classe, demanar torn de paraula, no interrompre i molestar durant 
les explicacions, així com respectar el seu material i en algun cas el material  

AVALUACIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC 

El rendiment acadèmic del grup, en general, ha sigut molt positiu. Es tracta d’un 
alumnat, majoritàriament, prou treballador;excepte un 20% que necessita 
continuar esforçant-se més, mostrar més interès i acabar les tasques en el 
temps donat. 

En l’àrea de matemàtiques durant el tercer trimestre hem treballat el següents 
continguts: 

 La numeració fins al 99. 
 El càlcul mental. 
 Més gran que > i més xicotet que <. 
 Les sumes portant-ne i sense portar i les restes sense portar-ne. 
 Les hores: el rellotge analògic i digital (les hores “en punt” i “i mitja”). 
 Els bitllets i les monedes de euro i els cèntims. 
 La resolució de problemes de suma, de resta, de suma portant-ne i amb 

euros. 

He observat que els resultats no han variat significativament respecte al segon 
trimestre, però s’han de continuar reforçant el continguts: 

 La resolució de problemes (comprensió lectora),  
 Els problemes amb euros. 
 En alguns casos les sumes portant-ne.  
 El càlcul mental (comptar de 2 en 2, 3 en 3, 5 en 5..). 
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 Les hores ( quan és la mitja). 

Respecte a l’avaluació del curs en aquesta àrea, he de destacar que el 90% de 
l’alumnat, ha assolit els objectius mínims marcats per a primer . 

 

En l’àrea de llengües . Durant el  tercer trimestre hem treballat : 

 Totes les lletres (l’alfabet). 
 Les lletres trabades: pr/pl, br/bl, cr/cl, gr/gl, dr/dl.  
 Ordenació de frases. 
 Separació de paraules. 
 Separació de paraules en sil·labes. 
 Els adjectius. 
 Els articles. Introducció en valencià de l’article l’. 

 El singular i el plural.  

En les dos llengües hem treballat també les diferents destreses: expressió 
escrita, comprensió escrita, expressió oral i comprensió oral. 

Així, en l’avaluació d’aquesta àrea (valencià i castellà) he de comentar que el 
grup ha millorat en: 

 expressió escrita (el 95% és capaç d’escriure frases curtes amb sentit 
complet),  

 en comprensió escrita ( 90% poden comprendre textos de més de 5 
línies),  

 en expressió oral. Un 90% ha sigut capaç de realitzar una exposició 
relativament extensa en valencià. 

En quant a la comprensió oral, el grup ha de millorar-la. En referència a la 
velocitat lectora he observat una progressió positiva, però s’ha de continuar 
reforçant (en alguns casos continua sent lenta). 

No obstant, el 95 % del grup ha assolit els objectius mínims de primer: 
reconèixer les vocals i consonants, associar grafema/fonema, conèixer 
l’abecedari, diferenciar oració/paraula/sil·laba, ordenar paraules per a 
formar oracions amb sentit, escriure paraules i frases curtes de manera 
autònoma, comprendre textos orals i escrits breus i mantindre un ordre, 
neteja i cal·ligrafia adequats. 

 

En l’àrea de C. Naturals i Socials hem fet un canvi en la metodologia: 
treball per projectes. La nostra valoració ha sigut positiva i la intenció serà 
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continuar el proper curs. D’altra banda, aquesta metodologia s’ha de 
consensuar en la Comissió Pedagògica del Centre. 

 

GRÀFICS DELS RESULTATS PER ÀREES (3er TRIMESTRE I FINAL) 

 

 

 

 

 

 

  RESULTATS 1r examen 
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RECOMANACIONS ESTIU  

LLENGUA: Es recomanable fer lectura i comprensió de textos curts i contes, 
realització de xicotets dictats de 5 o 6 frases, Escriptura d’oracions a partir 
d’una paraula donada, realitzar audicions de contes i formular preguntes per 
escrit, d’elegir entre varies opcions, sobre el conte i cal·ligrafia per a millorar la 
lletra. També acabar el quadern de valencià. 

MATEMÀTIQUES: Es recomanable realitzar  jocs de càlcul mental del 0 al 99, 
col·locació en vertical d’operacions de suma i resta donades en horitzontal, 
resolució de sumes portant-ne, realitzar xicotetes compres amb euros i cèntims 
d’euro amb la vostra supervisió, i quadernet de problemes de suma i resta 
sense portant-ne i també, si voleu, portant-ne. 

 7 de raonar. Problemes raonats. Sumar i restar sense portant-ne. 
Nº1, I.S.B.N.: 978-84-7887-796-6 

 7 de raonar. Problemes raonats. Sumar portant-ne i restar sense 
portant-ne. Nº2, I.S.B.N:  978-84-7887-797-3 
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