
Curs 2016-17
Departament: LLENGUA I LITERATURA CATALANA Curs:  4t d'ESO

MATÈ
RIA

EINES / ACTIVITATS
D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES DE
L'ÀMBIT I TRANSVERSALS

CÀLCUL DE LA
NOTA

D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE LES
AVALUACIONS

SUSPESES

AVALUACI
Ó FINAL

RECUPERACIÓ
DE LA MATÈRIA
PENDENT DEL

CURS
ANTERIOR

AVALUACIÓ DE
SETEMBRE

CATAL
À

tipus d’activitats
diversificació de les 
activitats (PI, …)
nombre

Tipus d’activitats: orals i 
escrites. - Orals: (llengua 
vehicular català, amb la 
màxima correcció possible) 
exposicions, debats, 
participació a classe en tot 
tipus d'activitats, respecte en 
el torn de paraules i a les 
diferents opinions -
 Escrites: (bona presentació 
dels treballs i amb la 
identificació bàsica de 
l'alumnat i de la matèria) 
redacció (textos i respostes), 
comprensió lectora 
(respostes, resums, 
paràfrasis), ortografia 
(dictats, exercicis i correcció 
en tots els treballs escrits), 
gramàtica (explicacions i 
exercicis a partir dels textos 
llegits, dels seus escrits i de 
les seves preguntes), lèxic (a
partir dels textos llegits, 
produccions pròpies i 
intervencions de l'alumnat), 
lectures de llibres,
Diversificació de les activitats
(individuals i de grup, 
obligatòries i voluntàries)

Nombre: la major quantitat 
possible de cada tipus per 
veure'n l'evolució.

 competències avaluades

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i 
valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
acadèmics per comprendre’ls.

Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, 
l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets 
lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.

Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i 
gestió de la informació per adquirir coneixement.

Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la 
situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir 
de la generació d’idees i la seva organització.

Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i 
en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística.

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-
lo, i tenir cura de la seva presentació formal.

Competència 7. Obtenir informació, interpretar i 
valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements
prosòdics i no verbals.
Competència 8. Produir textos orals de tipologia 

diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements 
prosòdics i no verbals pertinents.

Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral 
d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs.

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/res
i els períodes més significatius de la literatura 
catalana, castellana i universal.

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, 
opinions raonades sobre obres literàries, tot 
identificant gèneres, i interpretant i valorant els 
recursos literaris dels textos.

Competència 12. Escriure textos literaris pe expressar
realitats, ficcions i sentiments.

Competència 13. Digital

mecanisme emprat
per calcular la nota 
d’avaluació 
(percentatges, etc)

Es valoraran les 
notes de classe, de
deures/treballs, 
d'exàmens, de 
dossier, controls de
lectura, de 
redacció, l' actitud a
l'aula i la 
predisposició i 
millora de  
l'expressió oral.

Es farà la mitjana 
d'aquestes notes 
en la proporció que
es cregui 
convenient.

  

activitats de recuperació 
de les avaluacions 
suspeses al llarg del curs, 
si s’escau

- Lliurament de treballs no 
presentats. - Fer les 
activitats de recuperació 
i/o millora que es proposin 
durant aquest període. 
Aquestes activitats seran 
del mateix tipus de les 
emprades per avaluar.

 - Si una de les activitats 
de recuperació és un 
examen, no s'hi podrà 
presentar si no ha lliurat 
els treballs pendents 
pactats

 Els treballs que es 
demanaran tindran en 
compte la diversitat dels 
alumnes i poden variar en 
quantitat i tipologia.

càlcul de la 
nota final de
curs

- Lliurament
de treballs 
pendents no
presentats 
pactats amb
la 
professora.

 - Mitjana de
totes les 
avaluacions
, comptant 
dues 
vegades la 
tercera 
avaluació.

mecanismes per 
recuperar la 
matèria pendent 
del curs anterior, 
si s’escau

- Aprovar una 
avaluació del nou
curs

-Es farà un 
control de 
comprensió 
lectora, expressió
escrita i 
qüestions 
bàsiques 
d'ortografia i 
morfologia per 1r 
d'ESOi un per 2n 
d'ESO. I un per 
33r f

Se'n farà un 
abans del mes 
de febrer. 

El càlcul de la nota 
de setembre es farà
valorant el treball 
que es proposa de 
fer a l'estiu, que 
s'ha de presentar 
quan es fa 
l'examen, en un 
40% i l'altre 60% 
serà la nota 
l'examen.

Es farà un control 
de comprensió 
lectora, expressió 
escrita i qüestions 
bàsiques 
d'ortografia i 
morfologia  en què 
hi entraran les 
qüestions més 
importants 
tractades durant el 
curs, per 1r d'ESOi 
un per 2n d'ESO i 
un per 3r.

També es farà un 
control de lecutra.

L'alumnat amb 
l'assignatura 
pendent de cursos 
anteriors farà un 
treball d'estiu 
adaptat que valdrà 
el 50% de la nota.



Curs 2016-17

Departament: Castellà Curs: 4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES PRÒPIES 

DE L’ÀREA I BÀSIQUES

CÀLCUL DE LA NOTA 
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT 

DEL CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE

Castellà

Activitats diàries.
( treball, puntualitat, 
actitud, participació ...)

Proves objectives

Composició escrita

Comprensió lectora

Activitats  de llengua 
oral formal

Competència comunicativa:

oral

escrita

lectora

metalingüística

Competència  estètica i 
literària

Competència transversal: 
Aprendre a aprendre

60% proves objectives.

20%  lectures, 
composició escrita, 
comprensió lectora

20% actitud, 
participació, interès, 
deures, material, treball 
a classe, puntualitat...

Segons l'evolució de 
l'alumne/a es donarà per 
recuperat el trimestre 
anterior si el professor/a 
ho considera oportú.

A criteri del professor/a, 
es pot plantejar la 
possibilitat de fer una 
prova o treball de 
recuperació del trimestre 
suspès.

Mitjana ponderada de 
les tres avaluacions. La 
1a avaluació té un valor 
d'un 30%, la 2ª 
avaluació un 30% i la 3ª 
avaluació un 40%.

La superació d'una 
avaluació del curs 
implica la superació de 
l'anterior. En algun cas 
el professor/a proposarà 
les activitats adients per 
a la recuperació. 

Si no es supera, el 
professor/a proposarà 
un treball que l'alumne 
haurà de presentar al 
setembre.

Deures d'estiu més 
prova global de la 
matèria. 

Serà condició 
necessària lliurar els 
deures d'estiu per 
poder realitzar la prova.

La realització correcta i 
acurada del treball, 
implicarà la recuperació 
del curs anterior.

La qualificació de la 
assignatura, en cas 
d'aprovar, serà de 5.



Institut Príncep de Viana 
Curs 2016 – 17

DEPARTAMENT: Llengües Estrangeres – Anglès CURS: 4t d’ESO

ÀREA
EINES / ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES PRÒPIES 

DE L’ÀREA I BÀSIQUES

CÀLCUL DE LA NOTA 
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE 
LA MATÈRIA 

PENDENT DEL 
CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE

ANGLÈS

1r Trimestre
ÀREA

 C. comunicativa:
- Expressió personal a 
nivell oral i escrit.

- Ús reflexiu de la parla.
- Coneixement del 
funcionament de la 
llengua i el seu 
aprenentatge.

 C. Literària:
- Lectura de textos de 
gèneres diversos

- Estímul de la creativitat i 
desenvolupament de 
l’esperit crític.

BÀSIQUES

 C. Comunicativa:
- Utilització de la llengua 
anglesa com a mitja de 
comunicació a l’aula.

- Respecte dels torns de 
paraula.

 C. Aprendre a aprendre:
- Interès per fer les coses 
ben fetes i dir les coses 
ben dites.

 Tractament de la 
informació i C. digital:
- Coneixement de les 
possibilitats que 
ofereixen les tecnologies 
de la informació i la 
comunicació.

- Transformació de la 
informació en 
coneixement propi.

1r Trimestre
Avaluació contínua. 
Cada avaluació 
recupera l’anterior.

L’avaluació final serà 
el resultat de la 
mitjana de les notes 
del curs, donant més 
pes a la nota de la 3a 
avaluació.

Els alumnes que 
passin de curs amb la 
matèria del curs 
anterior pendent la 
poden recuperar 
aprovant qualsevol 
avaluació del curs 
superior.

Així mateix, es farà 
una prova de 
recuperació interna a 
finals de gener.

Prova extraordinària 
al setembre (70%) i 
lliurament dels deures 
d’estiu (30%).

 Treball diari a l’aula
- Treball diari (deures) – 20%
- Workbook – 30%
- Writing Portfolio – 30%
- Participació activa – 10%
- Deures d’estiu – 10%

 Proves objectives
Mínim 2 proves al trimestre, la darrera 
serà trimestral: 
- Unit Tests: Gram & Voc – 40%

Reading – 10%
Listening – 10%
Writing – 40%

- Term exams: Gram & Voc – 40%
Reading – 10%
Listening – 10%
Oral – 10%
Writing – 30%

- Simulacre Avaluació Externa

Treball diari a l’aula: 40%
Proves objectives: 60%

2n Trimestre 2n Trimestre
 Treball diari a l’aula

- Treball diari (deures) – 20%
- Workbook – 35%
- Writing Portfolio – 35%
- Participació activa – 10%

 Proves objectives
Mínim 2 proves al trimestre, la darrera 
serà trimestral: 
- Unit Tests: Gram & Voc – 40%

Reading – 10%
Listening – 10%
Writing – 40%

- Term exams: Gram & Voc – 40%
Reading – 10%
Listening – 10%
Oral – 10%
Writing – 30%

- Simulacre Avaluació Externa
 Lectura Complementària (prova 
escrita de comprensió lectora)

Treball diari a l’aula: 40%
Proves objectives: 40%
Lectura complementària: 20%

3r Trimestre 3r Trimestre
 Treball diari a l’aula

- Treball diari (deures) – 20%
- Workbook – 30%
- Writing Portfolio – 30%
- Participació activa – 10%
- Sant Jordi – 10%

 Proves objectives
Mínim 2 proves al trimestre, la darrera 
serà trimestral: 
- Unit Tests: Gram & Voc – 40%

Reading – 10%
Listening – 10%
Writing – 40%

- Term exams: Gram & Voc – 40%
Reading – 10%
Listening – 10%
Oral – 10%
Writing – 30%

- Avaluació Externa
 Lectura Complementària  (prova 
escrita de comprensió lectora)

Treball diari a l’aula: 40%
Proves objectives: 40%
Lectura complementària: 20%

LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SERAN DE LA 
MATEIXA TIPOLOGIA I GRAU DE COMPLEXITAT 
QUE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE.



Institut Príncep de Viana
Curs 2016-17

Departament: Matemàtiques Curs: 4t d'ESO

MATÈRIA EINES / ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES PRÒPIES 

DE L’ÀREA I BÀSIQUES
CÀLCUL DE LA NOTA 

D’AVALUACIÓ
RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT 

DEL CURS ANTERIOR
AVALUACIÓ DE 

SETEMBRE

MATEMÀTI
QUES

 4t  ESO

a) Examens (mínim 
dos proves per 
avaluació)

b) Seguiment diari i 
realització de treballs
- Fer els exercicis de 
deures de forma 
habitual.
- Presentació del 
quadern personal.
- Realització 
d’activitats a classe 
i/o treballs en grup.

c) Actitud
- Participació activa 
en el 
desenvolupament de 
la classe
- Mantenir un 
comportament 
correcte.
- Saber estar: aixecar 
la mà per preguntar, 
dirigir-se amb 
correccció al 
professor i als 
companys.
- Assistència i 
puntualitat
- Saber col·laborar.

Compet. matemàtica
Compet. lingüística
Aprendre a aprendre
Social i ciutadana
Tractament de la 
informació

Artística

70% Exàmens

20% Seguiment i 
treballs

10% Actitud

Es recuperaran les 
avaluacions suspeses 
tenint en compte dos 
aspectes: l'avaluació 
continuada de la feina 
de cada dia i 
mitjançant activitats 
de recuperació al 
llarg de la següent 
avaluació.

Es farà la mitjana de 
les notes de les tres 
avaluacions.

Els alumnes que no 
aprovin l'avaluació 
continua podran 
presentar-se a una 
prova final al juny.

Realització d'una 
prova al gener-febrer 
2017, que es 
convocarà, com a 
mínim amb quinze 
dies d'antelació.

Avaluació final:

s'aprova la matèria 
pendent si aprova el 
curs actual o per 
avaluació positiva de 
la seva evolució.

Avaluació 
extraordinària de 
setembre.

Ha de obtenir 
qualificació d'aprovat 
al dossier d'estiu de 
recuperació de la 
matèria del curs 
actual

Examen final i 
presentació d'un 
dossier d'exercicis.

Nota final: 

20%  dossier

80 % examen



Curs 2016-17

Departament: Ciències Socials Curs: 4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES PRÒPIES 

DE L’ÀREA I BÀSIQUES

CÀLCUL DE LA NOTA 
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT 

DEL CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE

Ciències 
Socials 

 Exàmens i/o treballs 
digitals

Presentació dels 
treballs a l'aula

 Activitats 
encarregades pel 
professorat.

Les competències que 
s'avaluaran són les triades 
pel centre: la comunicativa i 
aprendre a aprendre, com a 
competències transversals.

Les competències bàsiques 
de la matèria es detallen a la 
programació. 

L'alumnat serà informat del 
grau d’assoliment de 
les competències 
mitjançant la nota i les 
frases d'avaluació.

Els exàmens i/o  treballs 
tenen un valor del 70% 

Les activitats 
comptaran un 20%

L'actitud envers la 
matèria i a l'aula 
comptarà un 10%

L'alumnat que aprova 
l'avaluació en curs, 
aprova automàticament 
les avaluacions 
suspeses.

La nota final serà la 
mitjana de les 
avaluacions.

L'alumnat que aprova la 
primera avaluació de 4t, 
aprova automàticament 
la matèria de cursos 
anteriors.

Aquest procés clourà al 
mes de gener.

Ai s'aprova el curs 
actual al mes de juny, 
s'aproven també els 
cursos anteriors.

Les activitats de 
recuperació es basaran 
en les activitats fetes al 
llarg del curs.



Curs 2016-17

Departament: Ciències Socials

Seminari: Filosofia      Matèria: Filosofia Curs: 4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ
ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DE 

L’ÀREA I BÀSIQUES
CÀLCUL DE LA NOTA 

D’AVALUACIÓ
RECUPERACIÓ DE LES 

AVALUACIONS SUSPESES
AVALUACIÓ 

FINAL

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT DEL 

CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE

Filosofia

Treballs, dissertacions 
filosòfiques i Dilemes 
morals.

Actitud positiva envers la 
matèria.

Actitud de tolerància

Capacitat de dialogar

Participació activa en la 
posada en comú en les 
activitats

Activitats.

Treballs cooperatius.

Les competències que s'avaluaran són les triades pel centre: 
la comunicativa i aprendre a aprendre, digital, social i personal 
com a competències transversals.

Les competències bàsiques de la matèria es resumeixen en 
l'assoliment dels valors de respecte, la solidaritat, la 
col·laboració, aprendre a dialogar, aprendre a escoltar, entre 
d'altres que figuren a la programació.  

Mantenir una actitud crítica davant els grans temes socials

Aplicació de l’acord de l’ED pel qual es baixen 0’10 punts per  
cada falta imperdonable en els treballs

Les activitats individuals 
i/o en grup compten un 
40% .

L’actitud de treball 
(aprendre a aprendre) 
compta un 30%

Aprendre a escoltar i 
dialogar compta un 30%

L'alumne que aprova l'avaluació 
en curs, aprova automàticament 
les avaluacions suspeses.

Mitjana de les 
avaluacions 
parcials

Activitats.



Curs 2016-17

Departament: Ciències Socials - RELIGIÓ                                                           CURS: 4art ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS

D’AVALUACIÓ
ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES de

L'ÀMBIT i TRANSVERSALS

CÀLCUL  DE  LA
NOTA
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ  DE
LES  AVALUACIONS
SUSPESES

AVALUACIÓ
FINAL

RECUPERACIÓ  DE  LA
MATÈRIA  PENDENT
DEL CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ
SETEMBRE

RELIGIÓ

 (Les grans
religions, 
avui)

- Assistència

- Portar l'ordinador 
quan sigui necessari i 
fer-ne un ús adequat

- Interès i participació
en les activitats d'aula.

- Realització de les 
activitats d'aula

- Posada en comú de 
les activitats personals

- Actitud oberta i 
reflexiva per 
reconèixer la 
presència i actualitat 
de les tradicions 
religioses en el món

- Aplicació de l'acord 
de baixada de 0,10 
punts per faltes 
d’ortografia en els 
treballs i/o proves 
escrites

- Proves escrites, si 
s'escauen

- Competències de l’àmbit

Obrir-se al coneixement i reconeixement de 
les cosmovisions que l'ésser humà ha creat en 
la seva dimensió transcendent al llarg de la 
història i que encara mantenen actualitat

- Manifestar una actitud de respecte i crítica 
davant els grans interrogants del sentit de la 
vida humana i de les respostes que encara avui
donen les religions

- Competències socials. 

Autonomia en la realització de treballs, 
responsabilitat i puntualitat en l'entrega dels 
treballs.

Participació  i respecte a les altres opinions en
els debats

Col·laboració en el treball de grup

- Competència lingüística:

Redactar correctament. Correcte 
argumentació de les pròpies idees i opinions 
tant en els debats com en els treballs escrits

- Competència digital. 

Treballs en format digital. Remetre'ls a 
correcció via correu electrònic. 

Recerca de informació amb rigor, iniciativa i 
seriositat.

40 %  
Realització de 
les activitats

30 %  Actitud i
hàbits de 
treball

10% 
Assistència a 
classe

10 % 
Participació a 
l'aula

10% Ús 
correcte de 
l'ordinador

Modificació de 
l'actitud que ha 
ocasionat la NO 
superació dels 
continguts i les 
competències 
plantejades.

Entrega de 
treballs no 
realitzats en el 
seu moment

Avaluació 
contínua i global 
amb  caràcter 
formatiu, al llarg
del curs

Realització de 
treballs adients als 
continguts i 
competències  no 
superades.

En alguns casos pot 
ser suficient, el canvi
d'actitud i 
l'assoliment de  les 
competències 
treballades a 3r, al 
llarg del present curs

Realització d'un
treball 
específic  per 
assolir els 
continguts i/o 
competències 
no superades



Curs 2016-17

Departament: ECONOMIA Curs: 4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES
COMPETÈNCIES DE

L'ÀMBIT I TRANSVERSALS

CÀLCUL DE LA NOTA
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE
LES AVALUACIONS

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE
LA MATÈRIA

PENDENT DEL CURS
ANTERIOR

AVALUACIÓ DE
SETEMBRE

EMPRENE-
DORIA

3h setmanals
tot el curs

Proves escrites de les
unitats didàctiques que
reco l l i r an aspec tes
c o n c e p t u a l s i
procedimentals.  ( 2 per
avaluació )

Certs exercicis o treballs
fets durant el període
avaluable 
-  preguntes i respostes
orals.
- treballs individuals i en
petit grup.
- exposició de treballs i
defensa de projectes.
- discussions en petit i
en gran grup. 
- comentari notícies
actualitat.
- anàlisi de casos
- interpretació dades
reals. 
- cometari vídeos.
- activitats sortides. 
- participació Moodle

- etc.

L'emprenedoria desenvolupa
competències transversals : 

- C d'autonomia, iniciativa
personal i emprenedoria:
responsabilitat, autoestima,
perseverança, creativitat,
autoconeixement, aprendre
de les errades, sentit ètic,
h a b i l i t a t s e n g e s t i ó i
organització, etc.

- C d'aprendre a aprendre:
habilitats per conduir el propi
aprenentatge, autonomia.
Esperit col·laboratiu, respecte
a les diferents identitats. 

- C digital: tractament i
presentació de la informació i
l'ús de xarxes socials. 

Ta m b é c o n t r i b u e i x e n
l ' a s s o l i m e n t d ' a l t r e s
competències bàsiques: 

- C matemàtica: càlculs
senzills i representacions.

- C social: Treball en grup i
saber valorar o respectar les
d e c i s i o n s d e t o t s e l s
components. Es potencia el
coneixement de la societat.

- C comunicativa: ús de la
llengua com a instrument de
comunicació oral i escrita. Ús
de eines tecnològiques de
suport a la comunicació.

70% Mitjana d'exàmens 

30% Dossier amb resum
d e c a d a u n i t a t i
activitats.

Es penal i tzaran les
faltes d'ortografia i la
mala presentació als
treballs i exàmens.  

2,5 és la nota mínima
d'examen per fer mitjana
dins de l'avaluació.

Es podran dissenyar
estratègies per permetre
l a r e c u p e r a c i ó
d’avaluacions suspeses
durant el curs.

Aquells que tinguin una
part del temari suspès
faran un examen final de
recuperació al juny. Qui
tingui tot el curs suspès
h a u r à d ' a n a r
d i r e c t a m e n t a l a
r e c u p e r a c i ó d e
setembre. 

Mitjana tres trimestre ( a
partir d'un 4 )  

E s v a l o r a r à l a
progressió de l’alumne/a
al llarg del curs.

Lliurament de la feina
que restin per lliurar. 

   --------------------------- Lliurament de la feina 
fixada per a la 
recuperació més 
examen de 
recuperació.



Curs 2016-17

Departament: ECONOMIA Curs: 4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES
COMPETÈNCIES DE

L'ÀMBIT I TRANSVERSALS

CÀLCUL DE LA NOTA
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE
LES AVALUACIONS

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE
LA MATÈRIA

PENDENT DEL CURS
ANTERIOR

AVALUACIÓ DE
SETEMBRE

ECONOMIA 
EMPRENEDO-

RIA

COMPACTADA

4h setmanals
tot el curs

Proves escrites de les
unitats didàctiques que
reco l l i r an aspec tes
c o n c e p t u a l s i
procedimentals.  ( 2 per
avaluació )

Certs exercicis o treballs
fets durant el període
avaluable 
-  preguntes i respostes
orals.
- treballs individuals i en
petit grup.
- exposició de treballs i
defensa de projectes.
- discussions en petit i
en gran grup. 
- comentari notícies
actualitat.
- anàlisi de casos
- interpretació dades
reals. 
- cometari vídeos.
- activitats sortides. 
- participació Moodle

- etc.

- C cu l tu ra econòmica:
interpretar informacions i
opinar amb coneixement i de
manera argumentada.

- C raonament econòmic :
observar dades i plantejar
interrelacions entre elles. 

Competències transversals : 

- C d'autonomia, iniciativa
personal i emprenedoria

- C d'aprendre a aprendre

- C digital

Ta m b é c o n t r i b u e i x e n
l ' a s s o l i m e n t d ' a l t r e s
competències bàsiques: 

- C matemàtica: càlculs
senzills i representacions.

- C social: Treball en grup i
saber valorar o respectar les
d e c i s i o n s d e t o t s e l s
components. Es potencia el
coneixement de la societat.

- C comunicativa: ús de la
llengua com a instrument de
comunicació oral i escrita. Ús
de eines tecnològiques de
suport a la comunicació.

70% Mitjana d'exàmens 

30% Dossier amb resum
d e c a d a u n i t a t i
activitats.

Es penal i tzaran les
faltes d'ortografia i la
mala presentació als
treballs i exàmens.  

2,5 és la nota mínima
d'examen per fer mitjana
dins de l'avaluació.

Es podran dissenyar
estratègies per permetre
l a r e c u p e r a c i ó
d’avaluacions suspeses
durant el curs.

Aquells que tinguin una
part del temari suspès
faran un examen final de
recuperació al juny. Qui
tingui tot el curs suspès
h a u r à d ' a n a r
d i r e c t a m e n t a l a
r e c u p e r a c i ó d e
setembre. 

Mitjana tres trimestre ( a
partir d'un 4 )  

E s v a l o r a r à l a
progressió de l’alumne/a
al llarg del curs.

Lliurament de la feina
que restin per lliurar. 

   --------------------------- Lliurament de la feina 
fixada per a la 
recuperació més 
examen de 
recuperació.



Curs 2016-17

Departament: Tecnologia Curs: 4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES
COMPETÈNCIES PRÒPIES

DE L’ÀREA I BÀSIQUES

CÀLCUL DE LA NOTA
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE
LES AVALUACIONS

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA
MATÈRIA PENDENT

DEL CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE
SETEMBRE

INFORMÀTICA
4T ESO

(optativa)

Activitats 
desenvolupades a 
classe així com aquelles
propostes de 
autoaprenentatge o 
aprenentatge a priori 
mitjançant la recerca i el
tractament d’informació 
on-line a Internet.

Activitats on els 
alumnes treballen 
lliurement aplicant el 
après a classe recollides
totes en un projecte que
se desenvoluparà al 
llarg del curs.

Qüestionaris i proves 
sobre aplicacions i 
exemples d’aplicacions 
concretes, suficients per
avaluar correctament les
competències de 
l’alumnat.

Competències de l'àmbit 
cientificitecnològic:

C7. Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida 
quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i
accions a fer per minimitzar 
els riscos en la manipulació i
en l’impacte mediambiental.

C8. Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast 
industrial, avaluar-ne els 
avantatges personals i 
socials, així com l’impacte 
en la salubritat i el medi 
ambient.

C9. Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills 
que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del 
resultat.

Atenent a la diversitat es 
demanarà: capacitat de 
treball i esforç, qualitat i 
coherència en les activitats 
encomanades, un grau 
d’autonomia i pressa de 
decisions que permeti 
desenvolupar amb 
independència projectes 
diversos dintre d’una 
mateixa temàtica 
conceptual, ...  

La nota resultant de 
l'avaluació serà la 
mitjana de les activitats 
desenvolupades en les 
unitats didàctiques, així 
com de proves i 
qüestionaris d'avaluació 
si es consideren 
necessaris.

Caldrà obtenir una nota 
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)

La nota resultant es 
confronta amb l’actitud i 
l’evolució del rendiment 
de l’alumnat, i es pot 
ajustar.

Es valorarà la superació,
el esforç i l’evolució del 
rendiment atenent a la 
diversitat de l’alumnat, 
seguint les directrius del 
departament d’orientació
i psicopedagogia del 
centre.

En funció dels resultats i
de la dificultat de la 
matèria impartida es 
dissenyaran estratègies 
per permetre la 
recuperació 
d’avaluacions suspeses 
durant el curs, sense ser
aquesta proposta 
vinculant.

Aquestes activitats 
podran ser qualsevol de 
les comentades a la 
columna 2 i no 
necessàriament tindrà 
que ser una prova 
escrita.

Caldrà obtenir una nota 
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)

Mitjana de les 
avaluacions tenint en 
compte l’evolució de 
l’alumnat, l’actitud a 
classe i les 
recuperacions 
realitzades si s'escau. 
(Avaluació Continua)

És tindrà en compte les 
indicacions del 
departament d’orientació
si s’escau. 

Caldrà obtenir una nota 
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)

Per tal de recuperar 
l'assignatura al 
setembre, l'alumne 
haurà d'entregar uns 
exercicis que farà a 
l'estiu i posteriorment 
realitzar una prova 
d'avaluació on es 
demostri que s'han 
assolit els 
coneixements i les 
competències pròpies 
de l'assignatura.

Caldrà obtenir una nota
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)



Curs 2016-17

Departament: Tecnologia Curs:  4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES
COMPETÈNCIES PRÒPIES

DE L’ÀREA I BÀSIQUES

CÀLCUL DE LA NOTA
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE
LES AVALUACIONS

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA
MATÈRIA PENDENT

DEL CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE
SETEMBRE

TECNOLOGIA
4t ESO

(OPTATIVA)

Tractament de la 
informació 
(esquemes, apunts,
arbres conceptuals,
resums, aplicacions
TIC, ...)

Activitats moodle / 
Google classroom

Fitxes d’activitats a 
classe i al taller.

Resolució de 
problemes.

Lectura i discussió de 
documents (retalls 
de premsa, webs 
de consulta, ...)

Projectes tecnològics. 
(construcció i 
memòria)

Activitats informàtiques 
(simulacions, 
presentacions...)

Altres activitats adients.

Proves escrites 
d’unitats 
didàctiques.

Competències de l'àmbit 
cientificotecnològic:

C7. Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida 
quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment 
i accions a fer per minimitzar
els riscos en la manipulació i
en l’impacte mediambiental.

C8. Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast 
industrial, avaluar-ne els 
avantatges personals i 
socials, així com l’impacte 
en la salubritat i el medi 
ambient.

C9. Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills
que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del 
resultat.

Competència comunicativa 
(projecte interdepartamental)

Atenent a la diversitat es 
demanarà: capacitat de 
treball i esforç, qualitat i 
coherència en les activitats 
encomanades, un grau 
d’autonomia i pressa de 
decisions que permeti 
desenvolupar amb 
independència projectes 
diversos dintre d’una 
mateixa temàtica 
conceptual, ...  

- Mitjana activitats, 
projectes i proves 
escrites, amb alta 
ponderació dels 
prototips i memòries 
dels  projectes. 

- Evolució del rendiment 
de l’alumnat.

Caldrà obtenir una nota 
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)

La nota resultant es 
confronta amb l’actitud i 
l’evolució del rendiment 
de l’alumnat, i es pot 
ajustar a l’alça o a la 
baixa.

Es valorarà la superació,
el esforç i l’evolució del 
rendiment atenent a la 
diversitat de l’alumnat. 
En cap cas, tot l’alumnat
serà avaluat amb el 
mateix nivell 
d’exigència, aquest 
dependrà de les 
característiques de cada
estudiant (NEE, AA, ...) 
seguint les directrius del 
departament d’orientació
i psicopedagogia del 
centre.

S’exigeix com a  requisit
fonamental per aprovar 
la realització de totes les
activitats proposades.

En funció dels resultats i
de la dificultat de la 
matèria impartida, a 
cada trimestre es 
dissenyaran estratègies 
per permetre la 
recuperació 
d’avaluacions suspeses 
durant el curs, en funció 
de les competències a 
assolir.

Aquestes activitats 
podran ser qualsevol de 
les comentades a la 
columna 2 i no 
necessàriament tindrà 
que ser una prova 
escrita.

Caldrà obtenir una nota 
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)

Així mateix, s’exigeix 
com a  requisit 
fonamental per optar a 
recuperar la realització 
de totes les activitats 
proposades durant el 
trimestre. Aquestes 
activitats es presentaran
recollides en un dossier 
abans de realitzar la 
prova de recuperació.

Mitjana de les 
avaluacions tenint en 
compte l’evolució de 
l’alumnat, l’actitud a 
classe i les 
recuperacions 
realitzades si s'escau. 
(Avaluació Continua)

 És tindrà en compte les 
indicacions del 
departament d’orientació
i psicopedagogia, si 
s’escau. 

Caldrà obtenir una nota 
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)

L'alumnat de 4t, tant si 
cursa la matèria optativa
com si no haurà de 
realitzar  un treball de 
recuperació de tots els 
cursos pendents,  durant
el primer quatrimestre. 
Es considerarà 
recuperada l’àrea si el 
treball lliurat és 
satisfactori  i la seva 
evolució durant el primer
trimestre és positiva de 
manera general a totes 
les àrees.

En tot cas l'alumnat de 
4t que cursi la matèria 
optativa recupera les 
matèries pendents si 
aprova el curs actual. 

Data reunió lliurament 
de feina: 1a quinzena 
novembre

Data lliurament del 
treball de recuperació 
fet: l’establerta al 
calendari de curs del 
centre al gener

Lliurament del dossier 
d'activitats d'estiu.

Examen global del 
curs, amb el dossier 
lliurat de forma 
acceptable. Aquest 
examen pot limitar-se a
una entrevista oral per 
confirmar l'autoria del 
dossier.

Caldrà obtenir una nota
igual o superior al 5 
(SUFICIENT)



Curs 2016-17

Departament: Educació Física Curs: 4t ESO

MATÈRIA EINES / ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES DE 

L'ÀMBIT I TRANSVERSALS
CÀLCUL DE LA NOTA 

D’AVALUACIÓ
RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT 

DEL CURS ANTERIOR
AVALUACIÓ DE 

SETEMBRE

Educació Física

Prova de rendiment 
físic: 
De les qualitats 
físiques: Resistència, 
força , flexibilitat i 
velocitat
De les qualitats 
coordinatives.
Prova de rendiment 
esportiu: execució dels 
diferents aspectes 
tècnics treballats.
Prova  d'activitats 
rítmiques i expressives.
Observació diària dels 
continguts treballats i 
de l'actitud de els/les 
alumnes.

Competència social: saber 
escoltar, respecte al 
professor/a, companys/es, 
acceptar les regles de joc, 
cura del material i 
participació activa i tolerancia 
amb els altres..

Competència digital: Amb la 
confecció de dossiers que 
complementes el treball a 
classe.

Treballs, controls teòrics 
i/o pràctics: 65% de la 
nota.
Treball a classe: 35% de 
la nota:
Puntualitat, justificació 
de faltes i d'equipament 
d'EF. 
Col.locació i recollida de 
material. 
Aprofitament de les 
sessions. 
Assistència a sortides.
Higiene personal 
(rentar-se  i canviar-se 
de roba  després de les 
sessions

Avaluació contínua: 
Cada avaluació 
recupera l'anterior 
sempre que la nota 
sigui  més de suficient.

Mitjana  de les  tres 
avaluacions.

Es realitzarà abans del 
mes de febrer.

3 proves pràctiques i/o 
treball escrit a 
determinar pel 
professor/a.

Realització de proves 
pràctiques o treball 
teòric a determinar pel 
professor/a per tal 
d'assolir els continguts 
no superats.



Departament: CIÈNCIES NATURALS Curs: 4t ESO 
 

 

MATÈRIA EINES / ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

ASSOLIMENT DE 
LES 

COMPETÈNCIES 
PRÒPIES DE 

L’ÀREA I 
BÀSIQUES 

CÀLCUL DE LA 
NOTA 

D’AVALUACIÓ 

RECUPERACIÓ DE 
LES 

AVALUACIONS 
SUSPESES 

AVALUACIÓ FINAL 

RECUPERACIÓ DE 
LA MATÈRIA 

PENDENT DEL 
CURS ANTERIOR 

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
GEOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Valoració dels exàmens 

- Valoració de les activitats fetes a 
classe. 

- Valoració dels informes de pràctiques 
de laboratori. 

- Valoració de l'interès i de l’alumnat a 
classe. 

- Valoració del seguiment de la 
matèria. 

- Valoració comportament i participació 

- Valoració diferencial d’alumnat amb 
adaptació curricular (Plans 
Individualitzats). 

- Valoració de la competència 
comunicativa lingüística i audiovisual 
a partir de textos treballats, de les 
exposicions orals i dels informes de 
laboratori. 

- Valoració de la competència digital a 
partir de tractament de textos, 
confecció de taules, ús de pàgines 
web didàctiques, ús de Moodle i 
Drive i de presentacions. 

 

 

En totes les activitats 
de la matèria  es 
treballen diferents 
aspectes de les 
competències 
bàsiques de l’àmbit 
cientificotecnològic 
concretades en les 
dimensions 
d’indagació de 
fenòmens naturals i 
de la vida quotidiana 
i dimensió de la 
salut. 

A més es valoraran 
les competències 
transversals: 

- Competència 
personal i social 

- Competència 
digital. 

- Competència 
comunicativa 

 

Mitjana ponderada 
de les notes dels 
exàmens, dels 
informes de 
pràctiques de 
laboratori i de  la 
resta d'activitats 
d'avaluació. 

La nota de classe 
pot arribar a fer pujar 
fins a 0,5 punts la 
nota. 

 

En els exàmens i 
treballs lliurats es 
tindran en compte 
els criteris ortogràfics 
establerts pel centre. 

Lla millora 
considerable de 
l'alumne al llarg del 
curs, pot comportar 
la superació de les 
avaluacions 
suspeses. 

Es podran recuperar 
les avaluacions 
suspeses 
trimestralment: 

- Presentant els 
treballs pendents  

- Fent un examen de 
la matèria 
corresponent a 
l’avaluació suspesa. 

-  O totes dues coses 

Mitjana de les notes 
de les avaluacions 
tenint en compte 
l'evolució de 
l'alumne/a. 

 

Caldrà fer un dossier 
d'activitats que es 
lliurarà a tot l'alumnat 
que hagi suspès la 
matèria de Biologia i 
geologia de 3r 
D’ESO 

 
Aquestes activitats 
seran avaluades al 
llarg del 1r trimestre 
de 4t d’ESO. 

L'alumnat que no 
hagi fet les activitats 
del dossier o que no 
l’hagi aprovat caldrà 
que faci un examen 
de recuperació en el 
mes de febrer. 

En cas de no 
superar cap de les 
proves anteriors, 
quedarà 
l'assignatura 
suspesa 

 

Treball  d' estiu  i 
examen de 
suficiència (global de 
tot el curs). 

Ambdues activitats 
són obligatòries. 

 

 



Departament: Física i Química     Curs: 4t ESO      Curs 2016-17 

MATÈRIA 
EINES / ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT 

I TRANSVERSALS 

CÀLCUL DE  
LA NOTA 

D’AVALUACIÓ 

RECUPERACIONS 
DE LES 

AVALUACIONS 
SUSPESES 

AVALUACIÓ 
FINAL 

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT 

DEL CURS ANTERIOR 

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE 

Física i 
Química  

 
4t ESO 

 

 
 Mínim de dos exàmens per 

avaluació. 
 

 Valoració de les activitats 
fetes a classe. 

 
 Valoració dels informes de 

pràctiques de laboratori. 
 

 Valoració de l’interès de 
l’alumnat a classe. 

 
 Valoració de la competència 

comunicativa a partir dels 
textos treballats, de les 
exposicions orals i dels 
informes de laboratori. 

 
 Valoració de la competència 

digital a partir de: 
  
- tractament de textos  
- confecció de taules  
- ús de simuladors i pàgines 

web didàctiques  
- ús del Moodle i del DRIVE 
- presentacions. 

 
 Valoració comportament i 

participació. 
 
 Valoració del seguiment de la 

matèria. 
 
 Valoració diferencial 

d’alumnat amb adaptació 
curricular. 

 
 
En totes les activitats de la 
matèria es treballen diferents 
aspectes de les competències 
bàsiques de l’àmbit 
cientificotecnològic 
corresponents a 
 
 dimensió d’indagació de 

fenòmens naturals i de la vida 
quotidiana.  

 
A més, es valoraran les 
competències transversals:  
 
- competència comunicativa. 

- competència digital. 

- competència personal i social. 

 

 
Mitjana ponderada 
de les notes dels 
exàmens, del 
laboratori i de la 
resta d'activitats 
d'avaluació. 
 
En els exàmens 
es pot baixar fins a 
0,5 punts per 
faltes 
“imperdonables”. 

 
A la nota de 
laboratori 
s'avaluarà, a més 
de les activitats, el 
dossier de 
pràctiques. 
 

 
El professor en cada 
cas indicarà a 
l'alumne com ha de 
recuperar. 
 
L'avaluació és 
contínua i la millora 
considerable de 
l'alumne al llarg del 
curs, pot comportar 
la superació de les 
avaluacions 
suspeses. 
 
Es podran recuperar 
trimestralment les 
avaluacions 
suspeses: 
 
- fent un dossier de 

recuperació 
 
i 
 
- fent un examen 

de la matèria 
corresponent a 
l’avaluació 
suspesa. 

 

 
Mitjana de les 
notes de les 
avaluacions 
tenint en 
compte 
l'evolució de 
l'alumne/a. 
 
 

 
Hauran de tornar a fer 
el dossier d'activitats 
que es va lliurar al juny 
a tot l'alumnat que 
havia  suspès la 
matèria.  

 
Aquestes activitats 
seran avaluades al llarg 
dei 1r trimestre  i 
començaments del 2n,   
de 4t. 
 
L'alumnat que no l'hagi 
fet o que no hagi 
aprovat  hau 
rà de fer  un examen de 
suficiència durant el 3r 
T de 4t. 
 
En cas de no superar 
cap de les proves 
anteriors, quedarà 
l'assignatura suspesa. 
 
 

 
Dossier 
d'activitats que es 
lliurarà al juny a 
tot l'alumnat que 
hagi suspès la 
matèria. 
 
Examen de 
suficiència (global 
de tot el curs). 
 
Ambdues coses 
són 
obligatòries. 
 

 



Institut Príncep de Viana 
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Departament: CIÈNCIES NATURALS Curs: 4t ESO 

MATÈRIA EINES / ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES 

PRÒPIES DE L’ÀREA I 
BÀSIQUES 

CÀLCUL DE 
LA NOTA 

D’AVALUACIÓ 

RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES 

AVALUACIÓ 
FINAL 

RECUPERACIÓ 
DE LA MATÈRIA 
PENDENT DEL 

CURS ANTERIOR 

AVALUACIÓ DE SETEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIÈNCIA 
APLICADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Valoració de les activitats fetes 
a classe. 

- Valoració dels informes de 
pràctiques de laboratori. 

- Valoració de l'interès i de 
l’alumnat a classe. 

- Valoració del seguiment de la 
matèria. 

- Valoració comportament i 
participació 

- Valoració diferencial d’alumnat 
amb adaptació curricular (Plans 
Individualitzats). 

- Valoració de la competència 
comunicativa lingüística i 
audiovisual a partir de textos 
treballats, de les exposicions 
orals i dels informes de 
laboratori. 

- Valoració de la competència 
digital a partir de tractament de 
textos, confecció de taules, ús 
de pàgines web didàctiques, ús 
de Moodle i Drive i de 
presentacions. 

 

 

En totes les activitats de la 
matèria  es treballen 
diferents aspectes de les 
competències  bàsiques de 
l’àmbit cientificotecnològic 
concretades en les 
dimensions d’indagació de 
fenòmens naturals i de la 
vida quotidiana i dimensió 
de la salut. 

A més es valoraran les 
competències transversals: 

- Competència personal i 
social 

- Competència digital. 

- Competència 
comunicativa 

 

Mitjana de les 
notes dels 
treballs i de  la 
resta d'activitats 
d'avaluació. 

En els treballs 
lliurats es 
tindran en 
compte els 
criteris 
ortogràfics 
establerts pel 
centre. 

Es podran recuperar les 
avaluacions suspeses 
trimestralment: 

- Presentant els treballs 
pendents  

- Fent un examen de la 
matèria corresponent a 
l’avaluació suspesa. 

-  O totes dues coses. 

La millora considerable 
de l'alumne al llarg del 
curs, pot comportar la 
superació de les 
avaluacions suspeses. 

 

Mitjana de les notes 
de les avaluacions 
tenint en compte 
l'evolució de 
l'alumne/a. 

 

 Activitat de recuperació 
consistent en la presentació 
d’un treball. 

 



Criteris d'avaluació
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Departament: Àmbit Artístic: Optativa: Educació Visual i Plàstica Curs: 4t (A, B i C) ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE
COMPETÈNCIES DE

L'ÀMBIT I TRANSVERSALS

CÀLCUL DE LA NOTA
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE
LES AVALUACIONS

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA
MATÈRIA PENDENT

DEL CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE
SETEMBRE

Optativa

Educació 
Visual i 
Plàstica
4t nivell

Temporalitzac
ió  90 hores 

Observació del 
treball a classe, 
individual o grupal. 

Elaborar i participar, 
activament, en 
projectes de creació 
visual cooperatius, 
aplicant les 
estratègies pròpies i 
adequades del 
llenguatge visual 
plàstic.

Seguint el procés de 
creació i demostrant 
valors d’iniciativa, 
creativitat i 
imaginació

Competències avaluades
grau d’assoliment
Competència 
comunicativa:
Habilitat per generar 
imatges mentals. (CC)
Competència digital és 
transversal. (CCD)
Competències Àmbit 
Artístic 
1 Utilitzar estratègicament
els elements del 
llenguatge visual per 
analitzar les produccions 
artístiques.
 2. Mostrar hàbits de 
percepció reflexiva i 
oberta de la realitat visual 
de l'entorn natural i 
cultural.
 5. Compondre amb 
elements del llenguatges 
artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies de cada
àmbit.
8. Valorar amb respecte i 
sentit crític les 
produccions artístiques en
els seus contextos i 
funcions

Participació i treball a 
la classe: 60%

Assistència a classe.

Actitud: es baixa la 
nota de la làmina per 
mal comportament.  
Les amonestacions i 
les expulsions baixen 
la nota de l’avaluació.
10%

Lliurament de làmines
del treball diari al 
finalitzar l’hora de 
classe, 20%

Presentació acurada: 
10%

Mitjana de totes les 
notes de les làmines.

Avaluació continuada.

Es podran recuperar 
els trimestres 
suspesos presentant 
les làmines pendents 
abans de finalitzar el 
curs

La nota final 
correspondrà a la 
mitjana de les notes 
obtingudes en els tres
trimestres

No s’escau Presentació d’un 
dossier amb les 
feines que es 
sol∙licitin

Nota màxima: 5
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Departament:  Llengües estrangeres - Francès    Curs:  4t d’ESO 

 
 

MATÈRIA EINES / ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES PRÒPIES 

DE L’ÀMBIT I 
TRANSVERSALS 

CÀLCUL DE LA NOTA 
D’AVALUACIÓ 

RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES 
AVALUACIÓ FINAL 

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT 

DEL CURS ANTERIOR 

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCÈS 

 
• Per cada unitat 
didàctica treballada, o 
cada dues unitats, hi 
haurà una prova formal 
que inclourà proves de 
comprensió oral i 
escrita, de gramàtica i 
lèxic, d’expressió escrita 
i oral. 

 
• Es valorarà el treball a 
l’aula i a casa: d’una 
banda, els exercicis, 
activitats i deures, 
recollits principalment en 
el Cahier d’exercices. 
També petits treballs de 
recerca i/o 
presentacions 
individuals o en equips. 
Aquests treballs es 
presentaran en la data 
pactada.  
 
• Finalment, l’actitud i el 
comportament a classe 
seran molt importants. 
Es tindran en compte 
l’educació i correcció a 
l’aula, el respecte 
envers els companys i la 
professora,  la 
conservació del material 
i de l’aula, la participació 
diària en el treball de 
l’aula, l’assumpció de 
responsabilitats en el 
treball individual i en 
grup. 
 

 
1) Dimensió comunicació 
oral 
 
• Comprendre el sentit 
global de textos orals i 
distingir les idees principals i 
secundàries en situacions 
comunicatives properes, 
sobre temes d’àmbits 
personals, acadèmics i dels 
mitjans de comunicació. 
• Produir de manera 
entenedora i suficientment 
correcta textos orals senzills 
de gèneres diversos, referits 
a experiències viscudes i 
properes personals i 
acadèmiques, amb suport 
general i un repertori lèxic 
bàsic. 
• Aplicar estratègies per 
iniciar, mantenir i acabar la 
conversa i emprar 
estratègies de comunicació 
oral per resoldre tasques 
comunicatives que poden 
aparèixer en viatjar a indrets 
on es parla la llengua, que 
requereixen recursos 
lingüístics senzills i amb 
suport puntual. 
 
2) Dimensió comprensió 
lectora 
 
• Obtenir informació literal 
de textos escrits senzills 
amb repertori lèxic bàsic, 
discriminant les idees 
principals i les secundàries, i 

La nota de l’avaluació 
trimestral serà el resultat 
de: 

• les notes de les proves 
formals (70% de la nota)  

• el treball fet a l’aula i a 
casa: presentació del 
Cahier d’exercices i de 
treballs (20% de la nota) 

• l’actitud i el 
comportament a classe 
(10% de la nota) 

 

Com que l’avaluació és 
contínua, en principi 
cada avaluació recupera 
l’anterior.  

Les avaluacions 
suspeses es podran 
recuperar amb una 
prova escrita i/o un 
treball individual a criteri 
de la professora. 

La nota final de curs 
s’obtindrà de fer la 
mitjana de les notes de 
les tres avaluacions.  

S’aprovarà la matèria 
quan la mitjana sigui 5. 

La matèria pendent del 
curs anterior  es podrà 
recuperar amb una 
prova escrita i/o un 
treball individual a criteri 
de la professora. 

Els alumnes que, 
malgrat les mesures de 
recuperació, hagin 
suspès la matèria 
hauran d’examinar-se 
de tota la matèria al 
mes de setembre. 
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• Les eines d’avaluació 
s’ajustaran als diferents 
ritmes i estils 
d’aprenentatge, si escau 

aportar alguna re- 
flexió de tipus personal. 
• Interpretar els trets 
contextuals, discursius i 
lingüístics en textos de 
temàtica parcialment 
desconeguda però propera, 
d’estructura, format, lèxic i 
estructures 
morfosintàctiques variats. 
• Identificar i seleccionar, 
amb suports generals, les 
eines de consulta i de cerca 
d’informació adequades a la 
tasca, per comprendre i 
obtenir informació implícita. 
 
3) Dimensió expressió 
escrita 
 
• Planificar la producció de 
textos escrits senzills, 
estructurats a partir de 
l’organització d’idees en 
funció de la situació 
comunicativa i amb suports 
variats. 
• Produir, amb suports 
generals, textos escrits 
senzills ben estructurats de 
tipologia diversa, utilitzant 
els connectors adequats per 
donar cohesió al text i tenint 
en compte la situació 
comunicativa i les 
característiques textuals. 
• Revisar els textos escrits 
en funció del destinatari i el 
propòsit comunicatiu, 
identificant i aplicant els 
recursos adequats. 
Reescriure el text reparant 
els errors lingüístics i 
discursius. Reparar el text 
per millorar-ne la cohesió, la 
coherència i la correcció. 
 
4) Dimensió literària 
 
• Reproduir oralment de 
manera entenedora, recitar i 
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dramatitzar textos literaris 
senzills, adaptats o 
autèntics, de complexitat 
lingüística moderada sobre 
temes relativament propers 
als interessos de l’alumne. 
• Comprendre textos literaris 
senzills, adaptats o 
autèntics, d’una certa 
extensió i de complexitat 
lingüística moderada sobre 
temes relativament propers 
als interessos de l’alumne. 
Valorar-los amb raonaments 
bàsics. 
 
5) Dimensió transversal 
actitudinal i plurilingüe. 
 
• Desenvolupar la capacitat 
d’usar el coneixement i 
l’experiència lingüística per 
aconseguir una comunicació 
eficaç amb un interlocutor 
determinat i saber valorar 
les implicacions culturals i 
lingüístiques que aporten els 
parlants d’altres llengües.  
 
6) Competències digital, 
social i personal 
 
Es posarà l’èmfasi en la 
utilització i aplicació d’ 
estratègies  quant a: 
- la capacitat d’utilitzar amb 
autonomia i de manera 
eficaç i eficient els diversos 
dispositius digitals; 
-  la cerca i el tractament de 
la informació; 
- la generació de nou 
coneixement (personal) i la 
seva transmissió;  
- la capacitat de continuar 
aprenent de forma cada 
vegada més eficaç i 
autònoma. 

 



 
Curs 20162017 

Departament: ORIENTACIÓ EDUCATIVA Curs: 4 ESO 

MATÈRIA  EINES / ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES DE 

L'ÀMBIT I 
TRANSVERSALS 

CÀLCUL DE LA NOTA 
D’AVALUACIÓ 

RECUPERACIÓ DE 
LES AVALUACIONS 

SUSPESES 
AVALUACIÓ FINAL 

RECUPERACIÓ DE LA 
MATÈRIA PENDENT 
DEL CURS ANTERIOR 

AVALUACIÓ DE 
SETEMBRE 

 
ORIENTACIÓ 
PERSONAL, 
ACADÈMICA I 
PROFESSION

AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. Observació del 

treball a classe, 

individual o grupal 

 

. Participació a classe 

 

. Estructura i 

contingut del treballs 

 

. Realització dels 

deures 

 

Àmbit personal i social 
 
. Consciència pròpies 
capacitats 
 
. Ajustar la conducta als 
requeriments 
 
. Emprendre projectes 
 
. Presa de decisions 
responsable 
 
Àmbit digital 
Dimensió instruments i 
aplicacions 
 
. Competència 2: Utilitzar 
les aplicacions d’edició 
de textos, presentacions 
multimèdia i tractament 
de dades numèriques 
per a la producció de 
documents. 
 
Dimensió tractament 
informació i organització 
dels entorns de treball i 
aprenentatge 
 
.Competència 4: Cercar, 
contrastar i seleccionar 
informació digital 
adequada per al treball a 
realitzar, tot considerant 

. Treballs: 55% 

 

. Ortografia (ajustada 

al document «faltes 

imperdonables») i 

expressió escrita: 5% 

 

. Participació i treball 

a la classe: 20% 

 

. Presentació dels 

deures: 20% 

Avaluació contínua 

 

Es podran recuperar 

els trimestres 

suspesos presentant 

les tasques pendents 

abans de finalitzar el 

curs. 

La nota final 

correspondrà a la 

mitjana de les notes 

obtingudes en els 

tres trimestres. 

 

 

No s'escau  Presentació d'un 

dossier amb les 

feines que se 

sol∙licitin. 



 
Curs 20162017 

diverses fonts i mitjans 
digitals. 
Dimensió comunicació 
interpersonal i 
col.laboració 
 
. Competència 7: 
Participar en entorns de 
comunicació 
interpersonal i 
publicacions virtuals per 
compartir informació. 
 
. Competència 8: 
Realitzar activitats en 
grup tot utilitzant 
tècniques i entorns 
virtuals de treball 
col.laboratius. 
 
Dimensió ciutadania, 
hàbits, civisme i identitat 
digital 
 
. Competència 9: 
Realitzar accions de 
ciutadania i de 
desenvolupament 
personal, tot utilitzant els 
recursos digitals propis 
de la societat actual. 
 

 



Criteris d'avaluació
Curs 2016-17

Departament: LLENGUA CASTELLANA Curs: 4t ESO

MATÈRIA
EINES / ACTIVITATS

D’AVALUACIÓ

ASSOLIMENT DE LES
COMPETÈNCIES DE

L'ÀMBIT I TRANSVERSALS

CÀLCUL DE LA NOTA
D’AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE
LES AVALUACIONS

SUSPESES
AVALUACIÓ FINAL

RECUPERACIÓ DE LA
MATÈRIA PENDENT

DEL CURS ANTERIOR

AVALUACIÓ DE
SETEMBRE

LLATÍ

2 proves escrites 
(llengua/cultura): 30%
+30%
activitats lliurades: 
10% (3 cops trimestre
o revisió final 
trimestre)
1 exposició oral, amb
suport visual, a final 
de trimestre de cada 
grup de treball (4/5 
alumnes): 30%

activitats de recuperació
de les avaluacions 
suspeses al llarg del 
curs, si s’escau

càlcul de la nota final de 
curs 

No s'escau.


