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INTRODUCCIÓ 
 

El conjunt de criteris que s’han establert no suposen una fixació rígida, sinó que estan               

basats en la proposta que el departament d’educació ha establert en el decret que regula               

el desplegament de la LOE i que són adaptables a la diversitat de l’alumnat i a les                 

possibilitats reals de progrés i d’adquisició d’aprenentatges, d’habilitats i de competències.           

També es tindran en compte els destinataris d’aquests criteris en funció de les estratègies              

d’agrupament d’acord amb el tracte a la diversitat que abans esmentàvem. 

 

En primer lloc trobaran una llista de criteris relatius a les actituds i a la convivència que                 

tenen un caràcter genèric per a tots els cursos i que tindran una ponderació del 15% (1,5                 

punts sobre 10) sobre la nota de cada assignatura. Aquest fet és prou important ja que té                 

en consideració l’esforç per tal que es posi de manifest una millora en l’àmbit personal i                

també una inserció positiva en l’àmbit escolar, i així tot el professorat ho puntuarà de la                

mateixa manera. 

 

Pensem que aquesta informació és molt útil a l’hora d’establir una guia sobre el fet               

educatiu que compartim, per tant tinguin-la present i si és el cas demanin més informació               

o aclariments quan calgui a les entrevistes personals que durant el curs poden tenir amb               

els tutors/es i resta de l’equip docent. 

 

 



 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ RELATIUS A L’ACTITUD, DE CARÀCTER GENÈRIC  

A AVALUAR PER TOTS ELS DEPARTAMENTS 

 
 

1. Relatius a normes bàsiques de convivència 
 

1.1 Mantenir l’ordre i la neteja dels espais i materials, tant propis com comuns. 
 

1.2 Mostrar actituds correctes respecte el desenvolupament de les activitats,         
d’acord amb el criteri dels professors i el caire de l’activitat (puntualitat,            
participació, seguiment, evitar ús incorrecte d’aparells, xiclets,..). 

 
2. Relatius a les relacions interpersonals correctes adreçades als membres de la            
comunitat educativa 
 

2.1 Mantenir en tot moment l’ús de formes de tracte absolutament correctes de  
cara a tots els membres de la comunitat:  alumnes, professors/es, PAS, 
formadors/es (conferenciants, assessors,...). 

 
2.2 Tenir una relació entre companys/es d’acord amb els valors de la 
tolerància, la cooperació, la solidaritat i l’equitat. 

 
3. Interès per la matèria i pels hàbits de treball, estudi i disciplina proposats 

 
3.1 Mostrar interès per l’estudi i capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge. 

 
3.2 Presentar la feina encomanada en els terminis indicats, de manera neta i 
ordenada a partir de les instruccions dels professors/es. 

 
3.3 Consolidar els hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip d’acord 
amb les indicacions i pautes donades. 

 

 

 

 



ANGLÈS 

Dimensió comunicació oral 
1. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la                 
extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l'actitud          
i del propòsit del parlant. 
2. Copsar el missatge essencial de monòlegs, diàlegs, narracions, instruccions i           
converses referides a la vida quotidiana, en el registre estàndard de la llengua i redactats               
en un llenguatge conegut, fent servir frases d’una certa complexitat formal i conceptual. 
3. Extreure informació específica i/o comprendre els detalls d’audicions de l’àmbit           
personal i acadèmic. 
4. Llegir expressivament textos descriptius i narratius (incloent textos literaris) fent 
l’entonació adequada i amb pronunciació acceptable. 
5. Fer preguntes, descripcions o narracions d’accions i esdeveniments en passat, present            
i futur. 
6. Comunicar necessitats i sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, 
preocupació, alegria, etc.). 
7. Iniciar i mantenir converses semiformals i informals sobre temes/situacions conegudes           
que contenen algun element imprevisible en situacions comunicatives habituals. Per          
exemple, converses on s’expressin opinions i sentiments, es donin instruccions senzilles           
sobre com realitzar quelcom, amb l’ajut de suport gràfic, es descriguin de forma senzilla              
persones, llocs, experiències i esdeveniments futurs, s’intercanviï informació en situacions          
reals: viatges, trobades, festes… Els contextos poden ser presencials o virtuals. 
8. Parlar en públic, mitjançant discursos breus relacionats amb l'àmbit escolar/acadèmic i            
social, que tenen com a finalitat exposar i argumentar especialment, en situacions            
semiformals o informals, de manera individual o en grup, aplicant estratègies de            
planificació, textualització i revisió. 
10. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l'adequació,          
coherència i cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els               
aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 
 

Dimensió comprensió lectora 
11. Aplicar diferents estratègies de lectura per comprendre, interpretar i valorar els tipus             
de textos i els àmbits descrits als continguts. 
12. Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de            
documents orals senzills, emesos presencialment, o procedents de mitjans audiovisuals,          
si es parla lentament i amb claredat. 
13. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant,                
la extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de          
l'actitud i del propòsit de l’emissor. 
14. Entendre les idees principals i secundàries de textos accessibles als alumnes, tant per              
la temàtica com per la tipologia textual, extrets de mitjans de comunicació social no              
especialitzat i de la premsa juvenil. 
15. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context i extreure 
informacions concretes (incloses opinions) per a resoldre tasques. 
16. Triar i llegir de forma autònoma textos diversos: lectures graduades, articles, etc. 
adequats al nivell dels alumnes (vocabulari entre 1.500 i 2.000 paraules). 
17. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació            
d’informació. 
18. Consultar i citar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre temes curriculars utilitzant les tecnologies de la              
informació. 



19. Seleccionar els coneixements que s'obtinguin de qualsevol font d'informació impresa,           
en paper o digital, i integrar-los en un procés d'aprenentatge constructiu. 
 
Dimensió expressió escrita 
20. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats a partir d’una adequada planificació, posterior revisió i la 
reescriptura derivada de la revisió si escau. 
21. Utilitzar connectors bàsics per unir frases i marcadors per estructurar idees. 
22. Redactar composicions breus: amb informació personal, sentiments bàsics i opinions;           
sobre temes coneguts i experiències que incloguin esdeveniments futurs i passats           
emprant un llenguatge descriptiu senzill. 
23. Comunicar per escrit (missatgeria, xats, correspondència privada...) necessitats i 
sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.). 
24. Escriure una seqüència d’enunciats per explicar com s’elabora o es fa alguna cosa o               
per donar instruccions clares sobre el que cal fer. 
25. Personalitzar un text senzill, proposat com a model, emprant frases simples que es 
refereixin a un mateix. 
26. Emprar diccionaris, en paper o digitals, bilingües i monolingües per tal de millorar la               
qualitat de les redaccions. 
27. Millorar els esborranys per tal d’assolir més correcció, precisió i varietat lèxica. 
28. Presentar els textos escrits i multimèdia, en formats diversos, de manera 
progressivament completa i amb autonomia major. 
29. Realitzar col·lectivament treballs senzills entorn d’un tema presentant de forma           
organitzada la informació recollida. 
 
Dimensió literària 
30. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en             
llengua estrangera, de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i           
aficions, mostrant interès per la lectura. 
31. Valorar el text amb raonaments bàsics i amb el suport de pautes guiades. 
32. Llegir en veu alta, recitar o cantar de manera entenedora, amb pronunciació,             
entonació i ritme adequats, textos d’una certa extensió prèviament assajats. 
33. Expressar oralment textos personals d'intenció literària a partir de models amb intenció             
lúdica i creativa. 
34. Comprendre textos breus (poemes) o d’una certa extensió (històries) amb valor estètic             
o expressiu. 
35. Redactar textos personals d'intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i              
creativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIÈNCIES SOCIALS 
 
1. Identificar, localitzar i analitzar, a escala temporal, els elements bàsics que            
caracteritzen el medi natural, social i cultural. Comprendre el territori com a resultat de les               
interaccions al llarg del temps entre els grups humans i els recursos disponibles, valorant              
les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i mediambientals que se'n deriven i la            
necessitat de garantir la sostenibilitat. 
2. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre              
fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels fets i les             
seves conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes              
individuals i col·lectius dels processos. 
3. Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments rellevants               
de la història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya. Assolir una              
perspectiva global de l'evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i               
de la diversitat social i cultural, i aplicar aquests coneixements a la interpretació del              
present, la comprensió del passat i la construcció del futur. 
4. Identificar les causes d'alguns conflictes al llarg de la història i en l'actualitat, valorant la                
necessitat de trobar solucions dialogades als problemes. Assumir els valors de la cultura             
de la pau en el decurs de debats i tasques de grup, adoptant una actitud responsable,                
solidària, participativa i dialogant. 
5. Participar de forma cooperativa en l'elaboració, realització i avaluació de projectes            
rellevants a partir del plantejament d'interrogants i problemes en relació a la recuperació             
de la memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la vida social de                
l'entorn. 
6. Identificar, localitzar i analitzar, a escala espacial, els elements bàsics que caracteritzen             
el medi natural, social i cultural. Comprendre el territori com a resultat de les interaccions               
al llarg del temps entre els grups humans i els recursos disponibles, valorant les              
conseqüències econòmiques, socials, polítiques i mediambientals que se'n deriven i la           
necessitat de garantir la sostenibilitat. 
7. Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, Europa, Espanya i Catalunya            
i valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la relació entre                 
elements físics i humans. 
8. Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de                
la seva riquesa i diversitat. Comprendre els elements bàsics de les manifestacions            
artístiques dins el seu context.  
9. Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat               
de drets i deures dels individus, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la               
convivència, emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de respecte cap a valors i             
opinions diferents del propi, valorant-los críticament. 
10. Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa,              
seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges           
diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el           
propi procés d'aprenentatge. 
11. Utilitzar les llengües com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i             
compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències           
lingüístiques pròpies de la matèria (descripció, explicació, justificació, interpretació i          
argumentació). 
12. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d'informació i              
comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de               
demandes específiques, aplicant instruments d'anàlisi de les fonts utilitzades. 



13. Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les            
consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i col·lectius i de               
les llibertats. Assumir els valors democràtics en la convivència escolar i de l'entorn,             
rebutjant situacions injustes i discriminatòries. 
14. Mostrar interès per l’estudi i capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge. 

 
 
 
CULTURA I VALORS ÈTICS 
 
1. Expressar de formar argumentada opinions pròpies a partir dels continguts de la             
matèria. 
 
2. Actuar de manera responsable i creativa en l’ús de les TIC. 
 
3. Utilitzar de forma rigurosa altres fonts d’informació i comunicació. 
 
4. Identificar situacions de desigualtat d’oportunitats. 

 
5. Analitzar diferents tipus de valors que regulen les diferents societats i caracteritzen             
diferents cultures. 

 
6. Reconèixer els principals serveis que ofereixen les diferents administracions i           
institucions. 

 
7. Reconèixer les diferents formes de viure i gestionar els recursos, sempre limitats, a              
diferents tipus de nivells. 
 
8. Mostrar compromís en l’estudi i capacitat d’esforç en el procés d’aprenentatge,            
individualment i en grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCÈS 

Dimensió comunicació oral  

1. Captar el sentit global de textos orals diversos, a partir de la identificació de la                
informació rellevant, l’extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la         
determinació de l’actitud i del propòsit del parlant, sobre fets de la vida quotidiana i               
acadèmica. 

2. Llegir expressivament textos diversos, amb l’entonació adequada i amb pronunciació           
entenedora.  

3. Fer preguntes, descripcions i breus narracions d’accions i esdeveniments en passat,            
present i futur. Comunicar sentiments.  

4. Iniciar i mantenir converses semiformals i informals sobre temes/situacions conegudes           
que contenen algun element imprevisible.  

5. Parlar en públic, mitjançant breus discursos relacionats amb l’àmbit acadèmic i social,             
intercanviar informació personal i acadèmica en situacions semiformals o informals, fer           
raonaments i participar en discussions.  

Dimensió comprensió lectora  

6. Comprendre i interpretar la informació general i específica de missatges i documents             
adaptats, escrits i digitals, de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits              
personal i acadèmic.  

7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text, la               
informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text. Deduir el               
significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions           
concretes (incloses opinions) per resoldre tasques.  

8. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació. 

Dimensió expressió escrita  

9. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos semiformals i             
informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió, i atenent al propòsit,              
destinatari i context.  

10. Redactar textos creatius basats en les pròpies experiències i en situacions simulades.  

11. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar           
informació, produir textos, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre             
missatges digitals, per establir relacions personals, internes i externes.  

Dimensió literària  

12. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en             
llengua estrangera de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i           
aficions.  

13. Comprendre textos amb valor estètic o expressiu. 

14. Redactar textos d’intenció literària a partir de models. 



 

INFORMÀTICA  

1. Utilitzar les diferents eines que en proporciona Google com el Drive per a compartir              
documents. 

2. Conèixer les principals característiques de les xarxes. Protocols de comunicació.          
Saber extreure les principals característiques d'una xarxa mitjançant comandes de          
l'ordinador. 

3. Crear i gestionar un blog personal. 
4. Conèixer les principals característiques de la comunicació sense fils ja sigui per            

comunicació Wifi o Bluetooth. 
5. Conèixer i aplicar els diferents mètodes de recerca que existixen sempre           

respectant la propietat intel·lectual i els drets d'autoria. 
6. Conneixer i utilitzar les estructures bàsiques dels llenguatges de programació          

d’aplicacions mòbils utilitzant appinventor2. 
7. Crear i gestionar una site. 
8. Aplicar tècniques d'edició digital a imatges fotogràfiques. 
9. Capturar, editar i muntar fragments de d'àudio. 
10.Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio. 
11.Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar,          

intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament, estructura i            
terminologia. 

12.Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia. 
13.No accedir a d'altres programes o aplicacions que no siguin aquells que s'estiguin             

treballant a l'aula d'informàtica i autoritzi el professor. 
 
 
LLATÍ 
 

1. Reconèixer, per comparació, elements lingüístics, principalment de naturalesa        
lèxica, indicadors d’origen comú d’un gran nombre de llengües, entre les quals es             
troba l’alumnat 

 
2. Reconèixer els llatinismes i locucions habituals d’ús llatí incorporades a les           

llengües conegudes per l’alumnat i explicar el seu significat en expressions orals i             
escrites per tal de poder transferir-lo a noves situacions. 

 
3. Formar altres paraules que pertanyen a la mateixa família semàntica, a partir d’una             

o diverses paraules donades, mitjançant l’aplicació dels mecanismes bàsics de          
derivació i composició. Conèixer l’etimologia d’elements lèxics propis de la llengua           
científica i tècnica, i deduir el seu significat. 

 

4. Descobrir expressions i locucions usuals incorporades a les llengües vernacles          
d’origen llatí i explicar –ne el significat.  
 

5. Identificar els elements morfològics i les estructures sintàctiques elementals de la           
llengua llatina i saber posar-los en relació amb tots els coneixements de morfologia             
i sintaxi que es tenen de català i castellà. Amb aquest criteri es pretén comprovar               
si, mitjançant activitats diverses d’anàlisi morfològica o la comparació entre un text            
llatí i la seva traducció, l’alumnat és capaç d’identificar i classificar els diferents             



tipus de paraules i les paraules invariables, reconèixer distints casos i els temps             
verbals, identificar diverses estructures sintàctiques de les dues llengües I establir           
analogies. 
 
 

6. Elaborar, guiats pel professorat, un treball temàtic senzill sobre qualsevol aspecte           
de la  cultura clàssica a Roma.  

 

7. Conèixer dates i llocs rellevants de l’antiguitat romana i analitzar-ne la influència en             
l’àmbit de la civilització mediterrània.  
 

8. Sintetitzar, oralment i per escrit, el contingut de textos traduïts d’autors clàssics i             
moderns i comentar-ne els aspectes històrics o culturals.  

 
9. Conèixer els principals mites del poble romà i saber establir relacions i            

comparances entre aquests i les tradicions i la narrativa popular dels pobles de             
l'Europa occidental Amb aquest criteri es podrà comprovar si, a partir d’imatges,            
textos, missatges, expressions o altres manifestacions culturals relacionades amb         
mites clàssics, ja siguin proposades pel professorat o localitzades per l’alumnat en            
fonts diverses, l’alumnat és capaç d’identificar els principals elements de la           
mitologia clàssica en diversos contextos expressius, textos literaris i no literaris i            
iconografia de qualsevol tipus i comprendre’n el significat específic, descrivint a           
quin mite es refereixen, quin aspecte d’aquest reflecteixen o quin sentit té en el              
context en el qual se situen.  
 

LLENGÜES 
 
 
 
1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text            
narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius,      
expositius, argumentatius i administratius. 
2. Llegir, comprendre i interpretar textos escrits propis de la vida quotidiana, de             
les relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació,            
captant el sentit global, identificant la informació rellevant, extraient         
informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant, i         
reconèixer alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut. 
 
3. Identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que           
s'obtinguin de les biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en            
paper o digital, integrant-los en un procés d'aprenentatge continu. 
 
4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre               
problemes de comprensió de textos escrits i audiovisuals, i per revisar           
progressivament autònoma els textos propis i aliens. 
 
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos         
adequats, coherents i cohesionats (planificant, textualizant, revisant i        



reescrivint), i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de              
l'escriptura. 
 
6. Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, de les              
relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, i en             
relació amb la finalitat que persegueixen (narratius, descriptius,        
conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentattius i       
administratius), seguint models. 
 
7. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers             
personals d’aprenentatge o portafolis digitals per a la gestió de la informació i el              
progrés de l’aprenentatge. 

8. Comprendre i interpretar textos orals de la vida quotidiana, de les relacions             
socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, de qualsevol            
gènere de text estudiat, captant el sentit global, identificant la informació           
rellevant, extraient informacions concretes, realitzant inferències i determinant        
l'actitud del parlant. 
 
9. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,         
l'adequació, coherència i cohesió del contingut de les produccions orals pròpies           
i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos,             
moviments, mirada...). 
 
10. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de manera             
individual o en grup, aplicant estratègies de planificació, textualització i          
avaluació de l'ús oral de la llengua, en discursos relacionats amb la vida             
quotidiana, les relacions socials, la vida acadèmica i els mitjans de           
comunicació, i per a gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals,          
predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius, periodístics i       
publicitaris. 
11. Participar en debats i col·loquis ajustant-se progressivament a les normes           
que els regulen per a l'intercanvi comunicatiu amb coherència, cohesió,          
correcció, adequació. 

12. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre               
problemes de comprensió i expressió de textos orals i multimèdia, i per a             
compondre i revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 
 
13. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries de la literatura            
catalana, castellana i universal de tots els temps i de la literatura juvenil,             
properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 
 
14. Llegir, comprendre i interpretar textos literaris representatius de la literatura           
dels segles XVIII, XIX i XXI, reconeixent la intenció de l'autor, relacionant el seu              
contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i literaris de l'època,             
identificant el gènere i el tema, i expressant aquesta relació amb judicis            
personals raonats. 
 
15. Redactar textos personals d'intenció literària, a partir de la lectura de textos             
dels segles XVIII, XIX i XX, seguint les convencions del gènere, des d’una             
perspectiva lúdica i creativa. 



 
16. Consultar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball          
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura,             
adoptant un punt de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de la              
informació. 
 
17. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició             
dels aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 
 
18. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social i acadèmica, i               
per a l’aprenentatge col.laboratiu. 
 
19. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística d’Europa i           
del món. 
 
20. Conèixer i emprar els sistemes de comunicació digitals sincrònics o           
asincrònics, atenent a la direccionalitat de la informació i al canal comunicatiu, i             
tenir cura dels aspectes que afecten a la identitat digital pròpia i aliena. 
 
 
MATEMÀTIQUES 
 
1. Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les           

mateixes matemàtiques utilitzant diferents tipus de nombres (racionals ),         
símbols i mètodes algebraics (inequacions ) i avaluar altres mètodes de           
resolució possibles, com per exemple l’assaig error o bé el càlcul numèric            
amb mitjans tecnològics. 

2. Resoldre situacions en què cal  utilitzar el càlcul de vectors, l’equació de la             
recta o el paral·lelisme i la perpendicularitat  per modelitzar-les. 

3. Estimar, mesurar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes           
amb una precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els           
processos de mesura, expressant el resultat de l’estimació o el càlcul en la             
unitat de mesura més adequada. 

4. Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbits diversos          
(per exemple, l’agrimensura i la navegació), utilitzant la trigonometria i          
relacionar-ho amb els mitjans tecnològics que actualment s’utilitzen per fer          
mesures indirectes. 

5. Elaborar estudis estadístics amb distribucions bidimensionals, i valorar        
qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades. 

6. Resoldre diferents situacions i problemes de context natural, social i cultural           
en què cal aplicar els conceptes i les tècniques del càlcul de probabilitats,             
incloent probabilitat condicionada, successos compostos i l’ús de la         
combinatòria per realitzar el comptatge. 

7. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de           
problemes, com la realització de conjectures, la seva  justificació i          
generalització, així com la comprovació, el tempteig i el contrast amb           
diverses formes de raonament al llarg de la història de les matemàtiques. 

8. Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic dels altres, a            
través del treball per parelles o en grup o bé la posada en comú amb tota la                 
classe. 



9. Usar relacions entre diverses parts de les matemàtiques (àlgebra i          
geometria, nombres i geometria,  estadística i geometria, nombres i atzar)          
que afavoreixin l’anàlisi de situacions i el raonament. 

10.Reconèixer models numèrics (racionals i irracionals), funcionals ( lineals ,          
de proporcionalitat inversa i quadràtic), geomètrics (trigonomètrics i        
analítics) , distribucions estadístiques i situacions aleatòries en contextos         
no necessàriament matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar les seves           
característiques i propietats per resoldre situacions que apareixen en         
treballs per projectes realitzats des de la pròpia àrea o de manera            
interdisciplinària. 

11.Expressar verbalment i per escrit amb precisió, raonaments, relacions         
quantitatives, i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics        
o gràfics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al             
llarg de la història. 

12.Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació i           
visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics. 

 
 
 
 
 
MÚSICA 
 
1. Utilitzar l'escolta atenta per a memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música             
actual i la música del passat de forma personal, crítica i creativa. 
2. Crear, individualment o en grup, breus peces musicals amb la veu i/o els instruments               
escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació. 
3. Participar en la interpretació en grup d'obres musicals senzilles de forma activa i              
cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública. 
4. Identificar i comprendre auditivament els elements significatius d'estils i gèneres           
musicals en fragments d'obres representatives del patrimoni musical universal. 
5. Utilitzar els recursos bàsics que ofereixen la tecnologia musical i les TIC per a la                
producció, enregistrament i difusió de la música, de forma autònoma i eficaç. 
6. Exposar valoracions i judicis estètics propis referits a obres musicals de tradicions i              
cultures diverses, argumentant-los amb criteris artístics i mostrant interès i respecte per            
les valoracions diferents. 
7. Identificar, en l'àmbit quotidià i històric, els diferents usos i funcions de la música i la                 
seva presència social, apreciant críticament les seves múltiples facetes. 
8. Reflexionar sobre els usos de la música en el món actual de forma crítica, raonada i                 
respectuosa. 
9. Dur a terme projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de               
treball en equip. 
10. Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant            
correctament el vocabulari musical específic. 
 
 
RELIGIÓ 
 
1.- Conèixer els principis ètics cristians i temes d’actualitat 

 



TECNOLOGIA 

1. Comprendre el procés d'accés (hipoteca) i les característiques bàsiques dels          
 habitatges. Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges. 

2. Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per           
tal de comprendre el seu funcionament, el cost de la seva utilització, així com les               
mesures de seguretat a contemplar. 

3. Realitzar plànols d'habitatges a escala i amb la simbologia adequada. Utilitzant tant            
programes informàtics com paper. 

4. Realitzar muntatges pràctics d'instal·lacions elèctriques. 
5. Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització            

aplicada a casos reals o simulats. 
6. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i           

identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn. 
7. Descriure, dissenyar i construir circuits electrònics senzills amb components que          

compleixin una determinada funció o mitjançant simuladors. 
8. Saber realitzar càlculs i mesures de les magnituds elèctriques i electròniques més            

característiques (voltatges, intensitat, potències, ...). 
9. Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant        

plantejaments lògics amb processos tècnics i resolent-los mitjançant portes         
lògiques. 

10.Dissenyar i construir un robot seguidor utilitzant les eines tecnològiques adients per            
a la seva programació. 

11.Materialitzar el projecte tècnic del robot seguidor, en grup, elaborant la memòria            
tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició en públic i amb suport            
multimèdia. 

12.Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de           
comunitats virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la construcció          
compartida del coneixement. 

13.Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia. 
14.Guardar les mesures de seguretat i higiene en el treball de taller. 
15.No accedir a d'altres aplicacions o continguts web que no siguin aquells que             

s'estiguin treballant a l'aula i autoritzi el professor. 
16.Fer ús de materials reciclats, si s'escau, i separar correctament els residus produïts             

al taller. 
17.Respectar les eines i instal·lacions docents, tant a l'aula com al taller. 

 
 
BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

1. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics            
senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i             
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació.  

2. Interpretar registres del passat, evidències i representacions de l’espai i el temps            
d’acord amb el coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la               
vida, reconstruint de manera elemental la història d’un territori.  

3. Justificar alguns fenòmens geològics associats als moviments de la litosfera i           
relacionar-los amb la seva posició en el mapa.  

4. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels orgànuls            
cel·lulars i la relació entre morfologia i funció.  



5. Reconèixer les característiques bàsiques del cicle cel·lular i descriure el procés de            
la reproducció cel·lular, identificant les diferències i similituds bàsiques entre la           
mitosi i la meiosi per interpretar el seu significat biològic.  

6. Interpretar la transmissió d’alguns caràcters hereditaris, incloent-hi certes malalties,         
mitjançant mecanismes genètics.  

7. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques.          
Valorar les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques.  

8. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les mitjançant          
teories evolutives per argumentar alguns processos que la fan possible.  

9. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural.  
10.Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica i             

amb el concepte de gen.  
11.Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió             

sostenible d’alguns recursos.  
 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  
1. Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els            
objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució.  
2. Utilitzar recursos tecnològics en la producció d’imatges visuals i d’audiovisuals.  
3. Realitzar projectes que comporten processos de concepció i execució          
cooperativa.  
4. Dibuixar formes i espais aplicant els sistemes de representació.  
5. Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i utilitzant         
diversitat de materials, tècniques i procediments.  
6. Emprar estratègies i tècniques pròpies dels àmbits artístics i la comunicació            
visual i audiovisual.  
7. Reconèixer imatges, produccions artístiques i objectes dels entorns visuals i           
audiovisuals i del patrimoni, atenent als aspectes formals, expressius, narratius i           
crítics de les propostes.  
8.Treballar de manera metòdica i ordenada, tenir cura amb els materials emprats i             
utilitzar correctament i sistemàticament les eines i els instruments de dibuix. 
 9. Presentar totes les activitats encomanades amb rigorosa puntualitat.  
10. Participar en les activitats de grup amb una actitud solidària, tolerant i de              
respecte. 

 
 
 

 
 
 

 
 


