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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. 

 

 

 

 

 



 

 

 LLENGUA I  LITERATURA (CATALANA I CASTELLANA) 

  

 Dimensió comprensió lectora 

  

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text 

narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, 

expositius, argumentatius. 

  

2.  Llegir, comprendre, interpretar i valorar 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 multimèdia, i per revisar 

progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

  

       Dimensió expressió escrita 

 

 5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos 

adequats, coherents i cohesionats (planificant, textualitzant, 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, 

argumentatius), 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. 

  

       Dimensió comunicació oral 

 



 

 

 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, per a 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 i argumentatius. 

  

11. Participar en debats i col·loquis ajustant-se progressivament a les normes 

que els regulen per a l'intercanvi comunicatiu: 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. 

  

      Dimensió literària 

 

 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 

de l’època (literatures catalana i castellana: segles XII a XV), 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 models de l’època 

(literatures catalana i castellana: segles XII a XV), 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. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre 

problemes de comprensió i expressió de textos literaris, i per compondre i 

revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

  

      Dimensió actitudinal i plurilingüe 

 

18. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició 

dels aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 

 

19. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social i acadèmica, i 

per a l’aprenentatge col·laboratiu. 

 

20.    Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística d’Europa. 

 

21. Conèixer i emprar els sistemes de comunicació digitals sincrònics o 

asincrònics, atenent a la direccionalitat de la informació, al canal 

comunicatiu i al tipus de dispositiu que s’utilitza, i tenir cura dels aspectes 

que afecten a la identitat digital pròpia i aliena. 

  

  

 LLENGUA ANGLESA  

  

Dimensió comunicació oral 

 

1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius, instructius, 

conversacionals i expositius sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica, i 

extreure informacions concretes. Extreure informació específica d’audicions 

de l’àmbit personal i acadèmic. 

 

2. Llegir expressivament textos descriptius, narratius i conversacionals, fent 

l’entonació adequada i amb pronunciació acceptable. 

 

3. Fer preguntes i breus narracions d’esdeveniments en passat, present i 

futur; comunicar sentiments habituals bàsics. 

 

4. Intercanviar informació personal i acadèmica. Opinar i participar en 

discussions informals, en transacció de béns i serveis, i en entrevistes. 



 

 

 Dimensió comprensió lectora 

 

5.  Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents 

adaptats, incloent-hi els procedents de tipus de text diversos, sobre temes 

d’interès dels àmbits personal i acadèmic. 

 

6.   Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del 

text: identificar 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. 

 

7.  Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació 

d’informació. 

  

Dimensió expressió escrita 

 

8.    Redactar textos senzills, semiformals i informals, tenint cura de 

l’adequació, la coherència i la cohesió i atenent al propòsit, destinatari i 

context, a partir d’una adequada planificació i posterior revisió. 

 

9.  Redactar textos creatius senzills basats en les pròpies experiències i en 

situacions simulades. 

 

10. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per 

buscar informació, produir textos a partir de models, processar i enriquir 

informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir 

relacions personals, internes i externes. 

  

Dimensió literària 

 

11. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres 

literàries en llengua estrangera de complexitat lingüística senzilla. 

 

12. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu. 

 

13. Interpretar oralment, llegir en veu alta, recitar, cantar i representar textos 

orals i escrits senzills i adaptats. 

  

  



 

 

 LLENGUA FRANCESA 

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  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. 

  

 

 MATEMÀTIQUES                            

 Dimensió resolució de problemes  

1. Resoldre problemes de la vida quotidiana en què calgui la utilització dels 

nombres racionals (fraccions, decimals i percentatges), les seves 

operacions i propietats, fent ús de la forma de càlcul més apropiada i 

valorant l’adequació del resultat al context.  

2. Identificar relacions de proporcionalitat numèrica i geomètrica i utilitzar-les 

per resoldre problemes en situacions de la vida quotidiana.  

3. Interpretar relacions funcionals senzilles (proporcionalitat directa i inversa) 

donades en forma de taula, gràfic, a través d’una expressió algebraica o 

mitjançant un enunciat, obtenir valors a partir d’elles i extreure conclusions 

del fenomen estudiat.  

4.  Estimar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes del món físic 

i comprendre els processos de mesura, expressant el resultat de l’estimació 

o el càlcul en la unitat de mesura més adequada.  

5. Formular les preguntes adequades per conèixer les característiques d’una 

població i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les 

utilitzant els mètodes estadístics apropiats i les eines informàtiques 

adequades.  



 

 

6. Calcular la possibilitat que esdevingui un succés a partir d’informació 

prèviament obtinguda de forma empírica o raonada.  

       Dimensió raonament i prova  

7. Fer conjectures, experimentar, argumentar, relacionar, comprovar, validar, 

generalitzar i particularitzar en contextos de la vida real relacionats amb: els 

nombres, la geometria, les funcions, l’estadística i l’atzar .  

       Dimensió connexions  

8. Identificar figures i cossos geomètrics en contextos no matemàtics, utilitzar 

les seves propietats per classificar-les i aplicar el coneixement geomètric 

adquirit per interpretar i descriure el món físic fent ús de la terminologia 

adequada.  

9. Reconèixer situacions en contextos no matemàtics o en d’altres matèries 

en les quals es puguin desenvolupar les diferents fases d’un estudi 

estadístic: formular la pregunta, recollir informació, organitzar-la en taules i 

gràfics, trobar valors rellevants i extreure’n conclusions.  

       Dimensió comunicació i representació  

10. Expressar oralment i per escrit raonaments, conjectures, 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.  

11. Representar conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, ser 

capaç de comprendre les dels altres i valorar la més adequada a cada 

situació 

 

      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. 

 

 

      CIÈNCIES NATURALS 

  

1. Plantejar preguntes que possibilitin la descripció d’un fenomen o d'un ésser 

viu, a partir de l’observació sistemàtica i la identificació de variables. 

  

2. Elaborar informes sobre el treball realitzat, fent servir amb precisió el 

 vocabulari pertinent.   

 

3. Interpretar les característiques del relleu o de les roques a partir de la 

interacció entre els processos geodinàmics interns i externs.   

  

4. Identificar i descriure els principals tipus de roques, en particular les de 

l’entorn proper, i proposar hipòtesis sobre el seu origen i els canvis soferts 

al llarg del temps. 

 

5. Identificar el paper dels productors en els ecosistemes com a reguladors de 

l’energia disponible per a tots els altres nivells tròfics a partir de l’anàlisi 



 

 

d’una situació problema. Justificar la funció dels components biòtics i 

abiòtics d’un ecosistema proper i valorar la seva diversitat. 

 

6. Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat de fer un 

ús sostenible de l’aigua, del sòl i de tot tipus de materials tant per al 

consum personal com en la indústria i l’agricultura.   

 

7. Plantejar preguntes investigables, dissenyar petites investigacions per 

donar-hi resposta i elaborar els informes corresponents. 

 

8. Interpretar els diferents punts de vista en una controvèrsia científica a  partir 

de llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres i valorar-ne 

els procediments i les raons aportades. 

 

9. Identificar el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de 

moviment i les deformacions i relacionar-ho amb situacions de la vida 

quotidiana. 

 

10. Establir la velocitat d’un cos com la relació entre el desplaçament i el 

 temps emprat. 

  

11. Interpretar fenòmens en termes de transferència d’energia en forma de 

treball, calor o ones, mostrant que s’ha conservat, si el sistema és tancat, al 

mateix temps que s’ha degradat. Utilitzar aquest coneixement per 

argumentar la importància d’estalviar l’energia en la nostra societat. 

 

12. Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives  amb 

relació al consum d’energia i a possibles impactes de  l’activitat humana 

en algun medi o indret concret. Elaborar propostes d’actuació alternatives 

que siguin coherents amb l’anàlisi feta. 

 

 

      TECNOLOGIA 

 

     

1. Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les 

seves aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits 

electrics  basics tant amb components com mitjançant l’ús de simuladors. 

 

2. Descriure el procés de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 

d’energia i el procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. 

 



 

 

3. Valorar la necessitat d’un consum raonat d’energia a la vida quotidiana i la 

utilització d’estratègies adequades per aconseguir-ho. 

 

4. Comprendre  els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques 

bàsiques i realitzar mesures de forma experimental i mitjançant simuladors. 

 

5. Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 

llenguatge technologic adequate i incloenthi diferents elements visuals 

(taules, gràfics, imatges). 

 

6. Representar objectes en sistema dièdric i acotarlos seguint les normes 

estandarditzades. 

 

7. Seleccionar, gestionar i tractar la información d’Internet de forma correcta 

per tal de generar nou coneixement.  

 

8. Integrar circuits de baixa tensió a objectes de construcción pròpia.  

 

9. Analitzar els procesos de fabricació relacionats amb l’aplicació de 

Tecnologies digitals, específicament amb la impressió en3D. 

 

10. Comprendre el funcionament de les empreses virtuals i el seu model de 

negoci. 

 

11. Representar problemes simples mitjançant algorismes.  

 

12. Dissenyar programes simples seguint estructures clares. 

 

13. Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels 

productes. 

 

14. Guardar les mesures de seguretat i higiene en el treball al taller. 

 

 

      EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Identificar els objectius de l’escalfament i recopilar activitats, estiraments i 

exercicis de mobilitat articular apropiats per a l’escalfament. 

2.  Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut. 

3. Valorar la freqüència cardíaca com a indicador de la intensitat de l’esforç 

4.  Millorar l’execució dels aspectes tècnics d’un esport individual. 



 

 

5. Manifestar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i 

jocs col·lectius. 

6.  Mostrar autocontrol i participació en les activitats d’oposició. 

7. Crear i posar en pràctica una seqüència harmònica de moviments corporals 

a partir d’un ritme triat. 

8. Conèixer la importància de la pràctica d’activitats a la natura. 

9. Cercar informació de diferents mitjans i recursos per planificar les sortides 

al medi natural. 

 

 

       EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

 

1. Identificar determinats elements dels llenguatges artístics (configuracions 

estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels 

objectes i/o els aspectes de la realitat. 

2. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional 

aplicant tècniques gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats concrets en 

funció d’uns objectius i intencions determinats. 

 



 

 

3. Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos 

artístics desenvolupats. 

 

4. Elaborar i participar activament en projectes de creació cooperatius, 

bidimensionals, tridimensionals i multimèdia. 

 

5. Realitzar activitats artístiques i demostrar creativitat i imaginació. 

 

6. Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de 

representació. 

 

7. Seleccionar els materials més adequats per crear produccions artístiques 

d’acord amb uns objectius prefixats. 

 

8. Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i 

formalització. 

 

9. Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el 

context en què s’ha produït. 

 

10. Treballar de manera metòdica i ordenada, tenir cura amb els materials 

emprats i utilitzar correctament i sistemàticament les eines i els instruments 

de dibuix. 

 

11. Presentar totes les activitats encomanades amb rigorosa puntualitat. 

 

12. Participar en les activitats de grup amb una actitud solidària, tolerant i de 

respecte. 

 

 

       MÚSICA 

 

1. Explicitar les estratègies per experimentar l’escolta reflexiva i saber utilitzar-

la de forma creativa. 

 

2. Identificar durant l’escolta musical patrons musicals d’ordre rítmic, melòdic, 

de textura, harmònics, tímbrics, dinàmics, formals i estilístics. 

3. Expressar verbalment els coneixements deduïts i/o aplicats durant el 

procés d’escolta musical. 

 



 

 

4. Transferir habilitats perceptives i saber comunicar-les en els espais de 

reflexió compartida a l’aula. 

 

5. Demostrar el domini tècnic necessari per a la interpretació en l’àmbit 

instrumental, vocal i corporal. 

 

6. Compondre i improvisar peces o fragments musicals a partir d’orientacions 

en el tractament dels elements rítmics, melòdics i harmònics. 

 

7. Mostrar interès, participació, iniciativa, ajut entre iguals i respecte en el 

procés d’assaig i interpretació del repertori. 

 

8. Proposar, aportar i fer ús d’eines tecnològiques i programari de suport a la 

percepció, la interpretació, la creativitat i la recerca de coneixement. 

 

9. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències 

d’aprenentatge musical a l’aula, el gust i les preferències musicals. 

 

10. Reflexionar i debatre sobre el consum dels productes musicals, la 

contaminació acústica i la seva repercussió en les societats modernes. 

 

11. Identificar i comprendre les vinculacions i els efectes de la música en altres 

arts i disciplines. 

 

12. Transferir els coneixements musicals assolits a l’aula i fora d’ella, aportant 

exemples i experiències pròpies de coneixements musicals, per realitzar 

accions o generar projectes de caràcter axiològic i prosocial. 

       CULTURA I VALORS ÈTICS 

1. Justificar  l’existència de valors  en la  societat com elements reguladors de 

l’acció humana . 

 

2. Acceptació de l’existència d’una pluralitat i diversitat d’actuació davant d’un 

fet social. 

3. Participar en equips de treball col·laborant amb els altres membres del grup 

per a aconseguir metes comunes. 

 

4. Identificar els trets  que caracteritzen els  diferents tipus de conflictes. 

 



 

 

5. Expressar opinions  forma augmentativa. Acceptant, compartint els 

pensaments propis amb els companys d’aula guardant el torn de 

paraula,expressant els seus gustos i experiències responent a estímuls per 

a participar en la comunicació. 

 

6. Valorar  la Declaració  Universal dels Drets Humans de 1948 com a 

fonament de la societat. 

 

7. Reconèixer els elements que fonamenten una determinada forma de  fer i 

que constitueixen un determinat tipus de cultura. 

 

8.  Actuar de forma cívica . 

 

9. Mostrar interès  pels diferents elements que intervenen en el propi procés 

d’aprenentatge. 

 

      RELIGIÓ 

1. Conèixer la Història del cristianisme. 

 

 

 

 


