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4.4.2. Graella de valoració per a mestres i pares

A partir del cicle mitjà de primària.

Nom i cognoms:.....................................................................................................Edat: ................
Curs: .................................... Centre: .....................................................................Data:................

Puntuació: Cada ítem s’ha de puntuar de l’1 al 10.
El valor 1 indica que no s’hi està gens d’acord i el valor 10 manifesta que s’hi està completament 
d’acord.

APRENENTATGES

Aprèn amb molta facilitat i rapidesa. 
És molt observador/a. 
Té molta memòria i reté la informació que li arriba. 
Adquireix molta informació sobre temes que són del seu interès. 
Té habilitats per transferir els aprenentatges a altres situacions. 
Fa moltes preguntes interessants i no habituals sobre un tema. 
És capaç de fer generalitzacions. 
Té bona predisposició envers els aprenentatges. 
Mostra gran capacitat d’atenció. 
Presenta molta curiositat intel·lectual. 
Total punts 

CREATIVITAT

Té un elevat sentit de l’humor. 
Li agrada experimentar noves maneres de fer les coses. 
Dóna respostes intel·ligents, inusuals i úniques. 
És original, innovador en els seus punts de vista. 
Té capacitat per donar diverses respostes davant d’un problema. 
Els seus escrits i dibuixos són originals i amb una gran riquesa productiva. 
Té predisposició a la fantasia i habilitat per imaginar. 
Mostra tendència a veure amb humor situacions que no semblen còmiques. 
És inconformista. 
Té flexibilitat pel canvi i per adaptar-se a noves regles. 
Total punts 

MOTIVACIÓ

És persistent per aconseguir els seus objectius. 
Té un interès mantingut per certs temes i problemes. 
Fa sempre moltes preguntes per satisfer la seva curiositat. 
Li agrada saber com funcionen les coses. 
Està motivat per la tasca escolar. 
Pren la iniciativa per fer les coses. 
Gaudeix aprenent pel sol fet d’aprendre. 
Veu els problemes com un repte i li agrada trobar-hi les solucions. 
Necessita poca motivació externa per fer un treball que li agrada. 
Té habilitat per concentrar-se intensament durant un llarg període de temps. 
Total punts 
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PSICOMOTRICITAT

És molt hàbil per als esports. 
Té una bona motricitat fina. 
Presenta una bona coordinació de moviments. 
Manté un bon equilibri. 
Es mou amb elegància. 
És àgil. 
Li agrada un esport determinat. 
Li agraden tots els jocs de moviment. 
Utilitza gestos i expressions facials amb gràcia i facilitat per comunicar-se. 
Els companys el volen en el seu equip. 
Total punts 

PERSONALITAT

És responsable. 
Té una bona autoestima. 
Li agrada treballar en grup. 
Té amics de la seva edat. 
És de caràcter obert. 
Li agrada jugar i conversar amb els companys de classe. 
És sensible davant les necessitats dels altres. 
És líder dins el seu grup. 
Li preocupen els temes més abstractes del bé i el mal, la justícia i la injustícia. 
És ben acceptat pels seus companys. 
Total punts 

SOCIALITZACIÓ

Accepta els jocs i les idees dels seus companys. 
És fàcil per a ell/a fer nous amics. 
Els companys accepten les seves idees. 
Li agrada treballar en grup. 
Participa en els jocs i activitats dels seus amics. 
Sempre que pot, ajuda els companys que ho necessiten. 
El trien dels primers per anar a jugar. 
Es porta bé amb tothom. 
Té 2 o 3 bons amics. 
Els amics el conviden a les festes. 
Total punts 

Extret d’Estratègies d’intervenció amb alumnat de necessitats educatives especials per altes capacitats, dins l’escola 
inclusiva, treball elaborat per M. Teresa Gómez Masdevall en el marc de la llicència d’estudis retribuïda concedida 
pel Departament d’Ensenyament el curs 2008-09.
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Full de recollida de la puntuació de la graella del mestre/a i pares o tutors

Alumne/a……………………………………………………………………………………….

Data………………………………….
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Extret d’Estratègies d’intervenció amb alumnat de necessitats educatives especials per altes capacitats, dins l’escola 
inclusiva, treball elaborat per M. Teresa Gómez Masdevall en el marc de la llicència d’estudis retribuïda concedida 
pel Departament d’Ensenyament el curs 2008-09.


