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LOMLOE 
 
 

● Procés d’ensenyament-aprenentatge competencial

● Avaluació Competencial → Criteris d’avaluació



ESTRUCTURA   LOMLOE
(igual a totes les etapes EI - EP - ESO - CFGB - BATX)

● Competències Clau → Descriptors → 

● Matèries 

● Situacions d’aprenentatge

PERFIL DE SORTIDA

➢ Competències específiques → Criteris d’avaluació

➢ Sabers bàsics

Descriu com han de sortir els 
alumnes en acabar l’etapa.

Seqüenciar

AVALUAR 

Instrument per 
organitzar, per 

programar.



C. en Comunicació
Lingüística

Descriptors

C. Plurilingüe Descriptors

C.
Matemàtica i en científica, tecnologia i 

enginyeria
Descriptors

C. Digital Descriptors

C. Personal, social i d’aprendre a 
aprendre

Descriptors

C. Ciutadana Descriptors

C. Emprenedora Descriptors

C. en Consciència i expressió culturals Descriptors

COMPETÈNCIES CLAU

Descriu com han de sortir 
els alumnes al final de 
l'ensenyament bàsic

PERFIL DE SORTIDA



MATÈRIES

Coneixement del medi natural, social i cultural - 9CE (Competència Específica)

Educació Artística - 4CE

Educació en valors cívics i ètics - 4CE

Educació física - 5CE

Llengua castellana i Literatura - 10CE

Llengua catalana i literatura - 10CE

Llengua estrangera - 6CE

Matemàtiques - 8CE



EXEMPLE
CONEIXEMENT DEL MEDI                   1r cicle EP

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Comuns a tot l’etapa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Específics per a cada cicle.

SABERS BÀSICS
Agrupats per blocs.

Específics per a cada cicle.

CE 1 1.1.Utilitzar dispositius i recursos digitals de forma segura i d'acord amb les necessitats
del context educatiu.

A. Cultura científica
1. Iniciació a l'activitat científica
- Procediments d'indagació adequats a 
les necessitats de la recerca 
(observació en el temps, identificació i 
classificació, cerca de patrons...).
- Instruments i dispositius apropiats per 
realitzar observacions i mesuraments 
d'acord amb les necessitats de les 
diferents recerques.
- Vocabulari científic bàsic relacionat 
amb les diferents recerques.
- Foment de la curiositat i la iniciativa 
en la realització de les diferents 
recerques.
- Les professions relacionades amb la 
ciència i la tecnologia des d'una 
perspectiva de gènere.
- Estils de vida sostenible i importància 
de la cura del planeta a través del 
coneixement científic present en la 
vida quotidiana.

2. La vida en el nostre planeta
- Necessitats bàsiques dels éssers 
vius, inclòs l’ésser humà, i la diferència 
amb els objectes inerts.
- Les adaptacions dels éssers vius, 
inclòs l’ésser humà, al seu hàbitat, 
concebut
com el lloc en el qual cobreixen les 
seves necessitats.

CE 2

2.1.Mostrar curiositat per objectes, fets i fenòmens pròxims, formulant preguntes i realitzant prediccions.
2.2.Buscar informació senzilla de diferents fonts segures i fiables de forma guiada, utilitzant-la en recerques relacionades 
amb el medi natural, social i cultural.
2.3.Participar en experiments pautats o guiats, quan la recerca ho requereixi, utilitzant diferents tècniques senzilles 
d'indagació, emprant de manera segura instruments i registrant les observacions de forma clara.
2.4.Proposar respostes a les preguntes plantejades, comparant la informació i resultats obtinguts amb les prediccions 
realitzades.
2.5.Comunicar de manera oral o gràfica el resultat de les recerques explicant els passos seguits amb ajuda d'un guió.

CE 3

3.1.Realitzar, de forma guiada, un producte final senzill que doni solució a un problema de disseny, provant en equip 
diferents prototips i utilitzant de manera segura els materials adequats.
3.2.Presentar de manera oral o gràfica el producte final dels projectes de disseny, explicant els passos seguits amb ajuda 
d'un guió.
3.3.Mostrar interès pel pensament computacional, participant en la resolució guiada de problemes senzills de 
programació.

CE 4
4.1.Identificar les emocions pròpies i les dels altres, entenent les relacions familiars i escolars a les quals pertanyen i 
reconeixent les accions que afavoreixin el benestar emocional i social.
4.2.Reconèixer estils de vida saludables valorant la importància d’una alimentació variada i equilibrada i sostenible, la 
higiene, l'exercici físic, el contacte amb la natura, el descans i l’ús adequat de les tecnologies.

…



LOMLOE



AVALUACIÓ
● Principal canvi.

● Decisió de centre → adherir-nos a l’eina del Gestib → modificacions Instruccions.

● Només a 1r, 3r i 5è.

● Repeticions se podran fer a 2n, 4t i 6è.

● Seqüenciació dels CRITERIS D’AVALUACIÓ per cursos.

● Ponderació de cada criteri → pes que té dins la matèria.



A PARTIR  ARA …

FINS ARA
A final de trimestre → NOTA de cada matèria al butlletí

Ex:

1r TRIMESTRE (Gestib)

Matemàtiques: suficient

Ed. Física: notable

…

NO UNA NOTA de matèria a final de trimestre



AVALUACIÓ LOMLOE

GRAU D’ASSOLIMENT
dels Criteris d’avaluació

 de cada matèria

Valoració QUALITATIVA:
● Completament
● Majoritàriament
● Suficientment
● Poc
● Gens

Durant tot el curs
Visible al GESTIB

Els mestres valoraran els 
criteris que se van 
treballant durant el trimestre.

A final de curs
Visible al GESTIB

A final de cicle
Visible al GESTIB



● 1r trim → de l’ 1 al 21 de desembre → introducció a l’eina del gestib, de les valoracions dels criteris que s’hagin treballat.

● Les famílies heu de consultar el Gestib, com a mínim a final de trimestre.

● Des del centre → ens assegurarem que ho heu visualitzat → Nota Gestib.

● Estam en un procés d’ implementació. Dins aquest procés, les modificacions que se vagin fent, 

s’aniran informant.  

COM ENS HEM ORGANITZAT AL CIDE?
QUAN S’INTRODUIRAN?



Com ho poden visualitzar 
les famílies?

 Gestib famílies - Qualificacions - Avaluació    





 

OBSERVACIONS:
○ Generals
○ Matèria
○ Criteri
○ ACS (adaptacions significatives)





Altres mitjans de seguiment

● Correccions de feines.

● Quadern de l’alumne.

● Correccions Classroom.

● Rúbriques.

● Altres.



AVALUACIÓ LOMLOE

GRAU D’ASSOLIMENT
dels Criteris d’avaluació

 de cada matèria

Valoració QUALITATIVA:
● Completament
● Majoritàriament
● Suficientment
● Poc
● Gens

Durant tot el curs
Visible al GESTIB

A final de curs
Visible al GESTIB

QUALIFICACIONS
de cada Matèria

GRAU DE 
DESENVOLUPAMENT 

de les Competències Clau

A final de cicle
Visible al GESTIB

Valoració QUALITATIVA:
● Excel·lent (EX)
● Notable (NT)
● Bé (BE)
● Suficient (SU)
● Insuficient (IN)

Valoració QUALITATIVA:
● Completament
● Majoritàriament
● Suficientment
● Poc
● Gens

PONDERACIONS → pes que té 
cada criteri en la qualificació final. 



GRÀCIES
PER LA VOSTRA ATENCIÓ


