
PROPOSTA 2.0 per a la redacció dels objectius d’aprenentatges i els criteris i els indicadors d’avaluació d’una Unitat 
didàctica o d’un Projecte



CONTEXT: Projecte globalitzar que treballa el model ésser viu (aparell locomotor i sistema nerviós) i el model físic (les palanques).
Aprofitant l’interès dels nens vers els recents passats JJ.OO de Rio de Janeiro i la fascinació que desvetllaven els atletes i esportistes que van participar-hi vam començar a visionar uns quants vídeos. 
Despŕes de la conversa col·lectiva posterior al visionat, va sorgir la pregunta investigable del nostre projecte:
Com s’ho fan els tennistes per moure’s?

PRODUCTE FINAL: Varios productes finals
1. Plafó de coneixements . Com una  mena de xarxa de coneixements fruit del treball d’aula en diferents moments. Són petites evidències dels aprenentatges que els nens van documentant i que han 
d’interelacionar.
2. Carpeta d'aprenentatge. Al llarg del projecte, cada nen fa un recull de les evidències del seu procés d’aprenentatge. No és un àlbum o dossier pròpiament on s’hi recollint totes les activitats. Òbviament, 
n’hi ha que per format (exposicions orals, tallers, maquetes…. ) seria impossible d’aplegar.
3. Maquetes
4. Exposicions orals 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE O
APRENENTATGES

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT ÀMBIT -  DIMENSIÓ

En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, 
els alumnes han de ser capaços d’aportar 
evidències que demostrin que poden 
respondre a les següents preguntes...

En finalitzar la unitat didàctica o el 
projecte, sabrem o sabem que cada 
alumne pot respondre a aquestes 
preguntes si és capaç de...

En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix? Aquests indicadors 
d’avaluació s’associen 
amb el següent àmbit i 
dimensióNivell Satisfactori Nivell de notabilitat Nivell d’excel·lència

1
Com ens podem moure

1

Identificar quins sistemes i 
aparells del nostre cos 
intervenen en el moviment.
(sistema nerviós i aparell 
locomotor).

Explicar de manera 
incompleta i amb alguna 
errada quins sistemes i 
aparells del nostre cos 
intervenen en el moviment 
(sistema nerviósi aparell 
locomotor) ja sigui oral, 
gràfic o per escrit.

Explicar amb alguna errada 
quins sistemes i aparells del
nostre cos intervenen en el 
moviment (sistema nerviósi 
aparell locomotor) ja sigui 
oral, gràfic o per escrit.

Explica quins sistemes i 
aparells del nostre cos 
intervenen en el moviment 
(sistema nerviósi aparell 
locomotor) ja sigui oral, 
gràfic o per escrit.

MODEL ÉSSER VIU
Coneixement del medi: 
Salut i equilibri personal

2

Adonar-se que totes les parts 
que integren l'aprell locomotor 
(ossos, musculs i articulacions) 
tenen una funció determinada i, 
en conseqüència, 
s'interrelacionen.

Elaborar un esquema tot 
situant 
 els principals ossos, 
músculs i articulacions amb
alguna imprecisio i no 
acaba de justificar la seva 
interrelació.

Elaborar un esquema tot 
situant correctament els 
principals ossos, músculs i 
articulacions però no acaba 
de justificar la seva 
interrelació.

Elaborar un esquema tot 
situant correctament els 
principals ossos, músculs i 
articulacions i argumenta 
la seva interrelació.

MODEL ÉSSER VIU
Coneixement del medi: 
Salut i equilibri personal

3
Identificar i situar les diferents 
parts de l'aparell locomotor 
(ossos, músculs i articulacions)

Comunicar amb alguna 
errada les funcions que 
tenen els ossos, els 
músculs les articulacions.

Comunicar les funcions que
tenen els ossos, els 
músculs les articulacions 
però no ho relacionen amb 
el moviment

Comunicar les funcions 
que tenen els ossos, els 
músculsi les articulacions 
tot adonant-se de la seva 
morfologia i de la seva 
intervenció en el 
moviment.

MODEL ÉSSER VIU
Coneixement del medi: 
Salut i equilibri personal



2

Quina és la intervenció del sistema 
nerviós en la gestió de la coordinacio i 
la regulació del nostre cos.  

4
Adonar-se de les funcions dels 
sistema nerviós en la seva doble 
vessant: regulació i coordinació.

Classificar les respostes 
voluntàries i involuntàries 
segons els diferents 
estímuls com a resposta al 
medi o com a regulació del 
funcionament del propi cos,
confon els criteris de 
classificació i a més comet 
alguna errada en la 
identificació dels estimuls i 
o en la tipologia de la  
resposta.

Classificar les respostes 
voluntàries i involuntàries 
segons els diferents 
estímuls com a resposta al 
medi o com a regulació del 
funcionament del propi cos, 
confon els criteris de 
classificació i a més comet 
alguna errada en la 
identificació dels estimuls i 
o en la tipologia de la  
resposta.

Classifica rles respostes 
voluntàries i involuntàries 
segons els diferents 
estímuls com a resposta al
medi o com a regulació del
funcioanment del propi 
cos.

MODEL ÉSSER VIU
Coneixement del medi:
Salut i equilibri personal

5
Explicar la transmissió de l'impuls
nerviós

Entèn l'impuls nerviós com 
a transmissió d'informació i 
no acaba de distingir entre 
els canals d'entrada i 
sortida d'informació.

Entèn l'impuls nerviós com 
a transmissió d'informació i 
però comet alguna errada 
en explicar el “camí” des 
dels canals d'entrada 
d'informació (organ 
sensionals) fins als canals 
de sortida (possibles 
respostes i parts del cos 
implicades).

Entèn l'impuls nerviós com
a transmissió d'informació i
es capaç d'explicar el 
“camí” des dels canals 
d'entrada d'informació 
(organ sensionals) fins als 
canals de sortida 
(possibles respostes i parts
del cos implicades).

MODEL ÉSSER VIU
Coneixement del medi:
Salut i equilibri personal

2 5
Adonar-se de com estan 
interelacionats aquests sistemes 
i aparells.

Comunicar oralment o per 
escrit amb poca preció i 
amb alguna errada com un 
tennista es capaç de moure
el su cos, però ni acaba 
d'interrelacionar l'aparell 
locomotor i el sistema 
nerviós.

Comunicar oralment o per 
escrit com un tennista es 
capaç de moure el su cos, 
però no acaba 
d'interrelacionar l'aparell 
locomotor i el sistema 
nerviós.

Comunicar oralment o per 
escrit com un tennista es 
capaç de moure el su cos, 
tot interelacionant l'aparell 
locomotor i el sistema 
nerviós.

MODEL ÉSSER VIU
Coneixement del medi:
Salut i equilibri personal

3. 

Com les palanques, en tant que 
màquines simples, necessiten  energia
per funcionar i ens ajuden en la 
realizació de tasques.

Comprovar que l'ús de les 
palanques ens permet 
economitzar temps i esfoç a 
l'hora de realitzar alguns treballs

Es capaç d'identificar les 
parts de la palanca però li 
costa generalitzar-ho en 
altres tipus de màquines 
simples (estris  aparells de 
la classe)

Es capaç d'identificar les 
parts de la palanca i les 
identifica amb alguna 
errada en altres estris  
aparells de la classe tot 
donant algun argument 
sobre la seva eficiència 
mecànica.

Generalitza els 
coneixements de la 
palanca, tot identificant en 
altres estris  aparells de la 
classe  les seves parts 
essencials, tot 
argumentant que ens 
faciliten la feina (menys 
temps, menys esforç).

MODEL FÍSIC
Coneixement del medi:
Dimensió tecnologia i 
vida quotidiana

Respecta vers la diferència i la 
discapacitat

Mostrar dificultats per a 
cooperar i intransigència 
amb les opinions o 

Se li han de recordar 
esporàdicament les normes 
per  tal de cooperar amb 

Coopera amb respecte i 
tolerància en el treball per 
parelles, en equips 

MODEL FÍSIC
Coneixement del medi:
Dimensió ciutadania



aportacions dels seus 
companys.l

respecte i tolerància en el 
treball per parelles, en 
equips cooperatius o en GG
(assemblees).

cooperatius o en GG 
(assemblees).



 Algunes propostes de preguntes per iniciar els objectius d’aprenentatge: Com…?, per què…?, què passaria si…?, per quina 
causa…?, com sabem…?, com es pot saber…?, com es pot demostrar que…?, quines conseqüències…?, com es pot fer per…? ...

 Algunes propostes de verbs per iniciar els criteris d’avaluació: Actuar, Crear ,Inferir, Realitzar, Acceptar, Decidir, Integrar,Ajudar, 
Deduir, Interactuar, Adquirir, Desenvolupar, Reelaborar, Interpretar, Regular, Analitzar, Descobrir, Investigar, Reflexionar, Aplicar, 
Discriminar, Justificar, Relacionar, Resoldre, Manifestar, Respectar, Avaluar, Distingir, Manipular, Efectuar, Aplicar, Elaborar, Mobilitzar, 
Seleccionar, Classificar, Emprendre, Mostrar, Seqüenciar, Col·laborar, Sintetitzar, Comparar, Solucionar, Compartir, Establir, Organitzar,
Tenir una actitud crítica, Comprendre, Explicar, Transferir, Compondre, Exposar, Participar, Utilitzar, Comunicar-se, Expressar, 
Percebre, Valorar,  Extraure, Plantejar, Contextualitzar, Practicar, Controlar, Prendre decisions, Conversar, Processar, Cooperar, 
Produir,, Promoure…

 La relació entre els objectius d’aprenentatge o els aprenentatges i els criteris d’avaluació no ha de ser sempre biunívoca. Un 
objectiu d’aprenentatge o un aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d’avaluació i un mateix criteri d’avaluació es pot
relacionar amb més d’un objectiu d’aprenentatge o d’un aprenentatge, tot depenent de les seves característiques.

 Els indicadors són susceptibles de ser mesurats o observats directament. Mostren evidències d’acompliment dels criteris d’avaluació. 
Poden ser quantitatius i qualitatius. L’enunciat de cada indicador s’inicia amb un substantiu.

 Els significats dels tres nivells de qualitat quant a l’adquisició dels aprenentatges són: 

 Nivell satisfactori: Evidència que demostra que l’alumne ha adquirit l’aprenentatge.
 Nivell de notabilitat: Evidència que demostra que l’aprenentatge adquirit per l’alumne es fa notar per sobre de la resta per la 

seva qualitat o magnitud o per què és molt singular. 
 Nivell d’excel·lència: Evidència que demostra que l’aprenentatge adquirit per l’alumne és eminent en bones qualitats, és molt 

bo.. 


