
Graella d'Autoavaluació 
En cada criteri d'avaluació has d'assenyalar l'opció que consideris més adient, en funció de si en general 
estàs d'acord o en desacord amb l'enunciat. L'autoavaluació té sentit només si és útil per a  tu i t'ajuda a 
reflexionar sobre el teu aprenentatge. Respon cada qüestió amb sinceritat. 
 
El meu nom: ______________________________________________________________________ 
 

 CRITERIS D'AVALUACIÓ No De vegades Sí 

1.  He comprès fàcilment el que m’han explicat a casa sobre el 
meu arbre genealògic. 

   

2.  He entès el que havia de fer en els diferents exercicis.    

3.  He sabut situar-me en el mapa i traçar els itineraris.    

4.  He descobert que les persones poden emigrar per diferents 
raons. 

   

5.  He observat que les situacions poden canviar i que hi ha 
raons molt importants per emigrar. 
 

   

6.  He sabut trobar les paraules i el to adequat per expressar-me 
a classe. 

   

7.  M’ha emocionat sentir itineraris que han explicat alguns 
companys/es. 

   

8.  No m’ha costat parlar de la meva família.    

9.  He respectat les opinions i emocions dels altres.    

10.  He defensat les meves pròpies opinions aportant arguments.    

11.  He comprès que ha vegades no coneixem prou bé el significat 
d’una paraula. 

   

12.  He trobat algunes semblances entre les migracions del passat 
i les migracions actuals. 

   

13.  He trobat algunes diferències entre les migracions del passat i 
les migracions actuals. 

   

14.  He trobat alguna relació entre les migracions d’altres països i 
el meu entorn. 

   

15.  Crec que les migracions no és un fenomen nou.    

16.  He trobat injust que es generalitzi sobre la  migració.    

17.  M’he interessat per l’origen de la diversitat lingüística del meu 
entorn. 

   

18.  M’he esforçat perquè m’entenguin els companys i 
companyes. 

   

19.  He participat activament en les diferents activitats.    

20.  M’ha sigut fàcil aportar idees per resoldre els símbols    

21.  He entès que una mateixa imatge pot tenir un significat 
diferent per a altres companys/es. 

   

22.  Estic satisfet/a dels avenços que he fet.    

23.  Crec que puc millorar en alguns aspectes que em resulten 
més difícils. 

   

Vols afegir algun comentari? 
 

 


