Escola Tiziana

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CICLE SUPERIOR

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

LLENGUA CATALANA i CASTELLANA

NIVELL: 6è Primària

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL
Comprèn de forma global produccions orals.
Resumeix oralment les idees principals provinents de diferents produccions orals.
Participa activament en les converses de classe i utilitza un llenguatge comprensible i coherent a la situació.
Sap escoltar els altres en una conversa i respecta els torns de paraula.
Exposa temes de forma oral de manera ordenada i coherent.
Té cura de l’entonació, el to de veu o el gest a les seves produccions orals.

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA
Comprèn el sentit global de textos escrits de tipologia diversa.
Aplica estratègies concretes per a la comprensió d’informació específica de textos de tipologia diversa.
Respon i formula coherentment preguntes referides als textos treballats.
Llegeix de manera autònoma i comprensiva.
Sap extreure informació implícita en el text (inferències).
Sap sintetitzar informació provinent de formats digitals.

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA
Elabora esquemes i mapes conceptuals amb una estructura coherent i comprensible.
Escriu textos de gèneres diversos atenent a la coherència, la cohesió, la morfosintaxi, lèxic i l’ortografia.
Té capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres.
Coneix i aplica l’estructura que determina la tipologia dels textos.
Mostra haver memoritzat les paraules d’ús freqüent.
Aplica les diferents nomes ortogràfiques treballades.
Coneix els mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, composició, sentit figurat i tots els treballats durant el curs i ho aplica
en els textos de producció pròpia.

DIMENSIÓ LITERÀRIA
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Mostra interès i gust per la lectura.
Sap fer una valoració crítica dels llibres llegits.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL
Coneix i respecta la diversitat lingüística i cultural de Catalunya i d’Espanya.
Sap comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.
Usa un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i és crític amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes.

