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DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA 

Indagació de 
fenòmens 
naturals i de 
la vida 
quotidiana 

1. Identificar i caracteritzar els 
sistemes físics i químics des de la 
perspectiva dels models, per 
comunicar i predir el comportament 
dels fenòmens naturals.  

1. Model d’interacció física. 
2. Forces i moviments. 
3. Model d’univers. 
4. Model de material 
5. geològic.  
6. Recursos naturals. 
7. Substàncies addictives. 
8. Aliments i nutrients. 

Malalties i trastorns 
associats. 

 

1. Prova de control 
corresponent a la unitat. 

2. Seguiment de 
l’avaluació contínua en 
el registre. 

3. Tasques d’avaluació per 
competències. 

4. Criteris de correcció 
5. En la prova de control, 

cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima de 
la prova serà de 10 
punts. 

6. Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa per 
part del professor o la 
professora. 

7. Competències clau 
(mínims exigibles). 

 
 
 

1. Plantejar preguntes que 
possibilitin la descripció 
d’un fenomen, a partir 
de l’observació 
sistemàtica i la 
identificació de 
variables. 

 

NIVELL 0 
No observa el fenomen, 
reproduint la manera 
d’observar i les 
intervencions experimentals 
d’altres fenòmens explicats 
de la mateixa manera 
NIVELL 1 
Observa el fenomen, reproduint 
la manera d’observar i les 
intervencions experimentals 
d’altres fenòmens explicats 
de la mateixa manera. 
NIVELL 2 
És capaç d’observar el 
fenomen de diferents maneres, 
activant l’aplicació de diferents 
models, segons la finalitat que 
es vol assolir, de manera 
autònoma. 
NIVELL 3 
Aplica diferents maneres de 
mirar el fenomen i d’intervenir-
hi experimentalment, de 
manera 
original i autònoma. 
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DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA 

Indagació de 
fenòmens 
naturals i de 
la vida 
quotidiana 

2. Reconèixer i aplicar els processos 
implicats en l’elaboració i la 
validació del coneixement científic. 

1. Model d’interacció física. 
2. Forces i moviments. 
3. Model d’univers. 
4. Model de material 
5. geològic.  
6. Recursos naturals. 
7. Substàncies addictives. 
8. Aliments i nutrients. 

Malalties i trastorns 
associats. 

 

1. Prova de control 
corresponent a la unitat. 

2. Seguiment de 
l’avaluació contínua en 
el registre. 

3. Tasques d’avaluació per 
competències. 

4. Criteris de correcció 
5. En la prova de control, 

cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima de 
la prova serà de 10 
punts. 

6. Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa per 
part del professor o la 
professora. 

7. Competències clau 
(mínims exigibles). 

 
 
 

1. Plantejar preguntes que 
possibilitin la descripció 
d’un fenomen, a partir 
de l’observació 
sistemàtica i la 
identificació de 
variables. 

 

NIVELL 0 
No observa el fenomen, 
reproduint la manera 
d’observar i les 
intervencions experimentals 
d’altres fenòmens explicats 
de la mateixa manera 
NIVELL 1 
Observa el fenomen, reproduint 
la manera d’observar i les 
intervencions experimentals 
d’altres fenòmens explicats 
de la mateixa manera. 
NIVELL 2 
És capaç d’observar el 
fenomen de diferents maneres, 
activant l’aplicació de diferents 
models, segons la finalitat que 
es vol assolir, de manera 
autònoma. 
NIVELL 3 
Aplica diferents maneres de 
mirar el fenomen i d’intervenir-
hi experimentalment, de 
manera 
original i autònoma. 
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DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA 

Objectes i 
sistemes 
tecnològics 
de la vida 
quotidiana 

1. 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.  

1. Fases d’una investigació. 
2. Disseny d’un procediment 

experimental. 
 

1. Prova de control 
corresponent a la unitat. 

2. Seguiment de 
l’avaluació contínua en 
el registre. 

3. Tasques d’avaluació 
per competències. 

4. Criteris de correcció 
5. En la prova de control, 

cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima de 
la prova serà de 10 
punts. 

6. Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa per 
part del professor o la 
professora. 

7. Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

1. Plantejar preguntes 
que possibilitin la 
descripció d’un 
fenomen, a partir de 
l’observació 
sistemàtica i la 
identificació de 
variables. 

NIVELL 0 
Ni amb un seguiment i ajut 
intens per part del professor 
enumera els requisits més 
significatius del requeriment ni 
genera una idea 
 
NIVELL 1 
Necessita un seguiment i ajut 
intens per part del professor.  
Enumera els requisits més 
significatius del requeriment. 
Genera una idea 
NIVELL 2 
Necessita un seguiment 
esporàdic del professor.  
Detalla els requisits més 
significatius del requeriment. 
Genera més d’una idea. 
NIVELL 3 
Necessita un seguiment 
puntual per part del professor. 
Detalla els requisits del 
requeriment. 
Genera diverses idees, alguna 
gens habitual, amb una certa 
complexitat i un ventall ampli 
de possibilitats tècniques. 
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DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA 

Objectes i 
sistemes 
tecnològics 
de la vida 
quotidiana 

 
2. Analitzar sistemes tecnològics 

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

1. Fases d’una investigació. 
2. Disseny d’un procediment 

experimental. 
 

1. Prova de control 
corresponent a la unitat. 

2. Seguiment de 
l’avaluació contínua en 
el registre. 

3. Tasques d’avaluació 
per competències. 

4. Criteris de correcció 
5. En la prova de control, 

cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima de 
la prova serà de 10 
punts. 

6. Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa per 
part del professor o la 
professora. 

7. Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

1. Plantejar preguntes 
que possibilitin la 
descripció d’un 
fenomen, a partir de 
l’observació 
sistemàtica i la 
identificació de 
variables. 

 

NIVELL 0 
Ni amb un seguiment i ajut 
intens per part del professor 
enumera els requisits més 
significatius del requeriment ni 
genera una idea 
 
NIVELL 1 
Necessita un seguiment i ajut 
intens per part del professor.  
Enumera els requisits més 
significatius del requeriment. 
Genera una idea 
NIVELL 2 
Necessita un seguiment 
esporàdic del professor.  
Detalla els requisits més 
significatius del requeriment. 
Genera més d’una idea. 
NIVELL 3 
Necessita un seguiment 
puntual per part del professor. 
Detalla els requisits del 
requeriment. 
Genera diverses idees, alguna 
gens habitual, amb una certa 
complexitat i un ventall ampli 
de possibilitats tècniques. 
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DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA 

Objectes i 
sistemes 
tecnològics 
de la vida 
quotidiana 

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

1. Fases d’una investigació. 
2. Disseny d’un procediment 

experimental. 
 

1. Prova de control 
corresponent a la unitat. 

2. Seguiment de 
l’avaluació contínua en 
el registre. 

3. Tasques d’avaluació 
per competències. 

4. Criteris de correcció 
5. En la prova de control, 

cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima de 
la prova serà de 10 
punts. 

6. Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa per 
part del professor o la 
professora. 

7. Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

1. Plantejar preguntes 
que possibilitin la 
descripció d’un 
fenomen, a partir de 
l’observació 
sistemàtica i la 
identificació de 
variables. 

 

NIVELL 0 
Ni amb un seguiment i ajut 
intens per part del professor 
enumera els requisits més 
significatius del requeriment ni 
genera una idea 
 
NIVELL 1 
Necessita un seguiment i ajut 
intens per part del professor.  
Enumera els requisits més 
significatius del requeriment. 
Genera una idea 
NIVELL 2 
Necessita un seguiment 
esporàdic del professor.  
Detalla els requisits més 
significatius del requeriment. 
Genera més d’una idea. 
NIVELL 3 
Necessita un seguiment 
puntual per part del professor. 
Detalla els requisits del 
requeriment. 
Genera diverses idees, alguna 
gens habitual, amb una certa 
complexitat i un ventall ampli 
de possibilitats tècniques. 
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DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA 

Medi ambient 
1. Prendre decisions amb criteris 

científics que permetin preveure, 
evitar o minimitzar l’exposició als 
riscos naturals.  

1. Model d’ecosistema. 
2. Disseny i construcció 

d’objectes tecnològics. 
3. Impactes mediambientals 

de l’activitat humana. 
Recursos naturals. 

 

1. Prova de control 
corresponent a la unitat. 

2. Seguiment de 
l’avaluació contínua en 
el registre. 

3. Tasques d’avaluació 
per competències. 

4. Criteris de correcció 
5. En la prova de control, 

cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima de 
la prova serà de 10 
punts. 

6. Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa per 
part del professor o la 
professora. 

7. Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

1. Reconèixer les 
característiques de 
l’atmosfera i les 
propietats de l’aire. 

2. Explicar amb idees 
científiques senzilles 
alguns fenòmens 
meteorològics a partir 
de registres de dades 
meteorològiques. 

3. Argumentar amb 
criteris fonamentats 
científicament la 
necessitat d’utilitzar 
sosteniblement l’aigua 
i tot tipus de materials 
tant per al consum 
personal com per a la 
indústria i a 
l’agricultura. 

. 

NIVELL 0 
No coneix ni caracteritza a 
nivell bàsic els elements que 
actuen sobre els riscos naturals 
NIVELL 1 
Coneix i caracteritza a nivell 
bàsic els elements que actuen 
sobre els riscos naturals 
NIVELL 2 
Coneix i sap caracteritzar, en 
l’àmbit local i en l’àmbit global, 
els diferents elements que 
conformen el sistema 
Terra i les interaccions entre si. 
NIVELL 3 
Argumenta el coneixement dels 
diferents elements del sistema 
Terra, així com de les 
interaccions entre si en l’àmbit 
local i en l’àmbit global. 
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DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

NIVELLS 
D’ASSOLIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA 

Salut 

1. Aplicar les mesures preventives 
adients, utilitzant el coneixement 
científic en relació amb les 
conductes de risc i malalties 
associades al consum de 
substàncies addictives. 

1. Aliments i nutrients. 
Malalties i trastorns 
associats. 

 
 

1. Prova de control 
corresponent a la unitat. 

2. Seguiment de 
l’avaluació contínua en 
el registre. 

3. Tasques d’avaluació per 
competències. 

4. Criteris de correcció 
5. En la prova de control, 

cada activitat tindrà la 
puntuació amb la que 
qualificarà. La 
qualificació màxima de 
la prova serà de 10 
punts. 

6. Les proves d’avaluació 
per competències seran 
sotmeses a una 
valoració qualitativa per 
part del professor o la 
professora. 

7. Competències clau 
(mínims exigibles). 

 

1. Plantejar preguntes que 
possibilitin la descripció 
d’un fenomen o ésser 
viu, a partir de 
l’observació sistemàtica 
i la identificació de 
variables. 

 

NIVELL 0 
No observa el fenomen, 
reproduint la manera 
d’observar i les 
intervencions experimentals 
d’altres fenòmens explicats 
de la mateixa manera 
NIVELL 1 
Observa el fenomen, reproduint 
la manera d’observar i les 
intervencions experimentals 
d’altres fenòmens explicats 
de la mateixa manera. 
NIVELL 2 
És capaç d’observar el 
fenomen de diferents maneres, 
activant l’aplicació de diferents 
models, segons la finalitat que 
es vol assolir, de manera 
autònoma. 
NIVELL 3 
Aplica diferents maneres de 
mirar el fenomen i d’intervenir-
hi experimentalment, de 
manera 
original i autònoma. 

 




