
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ/OBJECTIUS D’APRENENTATGE 1r d’ESO. 
 

1r d'ESO 

Àmbit/Matèria Criteri d'avaluació / Objectiu 

Àmbit personal i social 

Ser capaç de tenir uns hàbits saludables de 
descans, aprenentatge, planificació, organització i 
constància. 

Ser capaç de gestionar les emocions, sentiments i 
estats d'ànim. 

Àmbit digital 

Ser capaç de comunicar-se i participar activament en 
l'aprenentatge a distància mitjançant entorns de 
treball digitals. 

Ser capaç de construïr coneixements a partir de 
diferents elements digitals. 

Àmbit matemàtic 

Resoldre problemes de la vida  
quotidiana en els quals calgui la  
utilització de les quatre operacions  
amb nombres enters, fraccions i  
decimals, fent ús de la forma de  
càlcul més apropiada i valorant  
l’adequació dels resultat al context.  

Àmbit lingüístic. 
Llengua castellana i 
catalana 

Dimensió expressió escrita: Ser capaç d'escriure 
textos de tipologia diversa i en diferents formats i 
suports,de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació ... amb adequació, coherència, cohesió 
i correcció lingüística. 

Dimensió comprensió lectora:Ser capaç de llegir, 
comprendre i interpretar textos en diferents formats i 
suports, de la vida quotidiana,dels mitjans de 
comunicació... identificant la informació rellevant i 
reconeixent la seva forma i contingut. 

 

 

 



 

Àmbit lingüístic. Llengua 
Anglesa 

Ser capaç d'obtenir informació i interpretar textos 
orals de la vida quotidiana. (Comprensió oral) 

Ser capaç d'aplicar estratègies de comprensió  per 
obtenir informació i interpretar el contingut de textos 
escrits d'estructura clara. (Comprensió escrita) 

C.Naturals 
Ser capaç d'identificar les funcions vitals dels 
éssers vius (relació, nutrició i reproducció). 

Socials 

Dimensio Històrica. 

Ser capaç de distingir els periodes convencionals 
de la història i propis i representar los 
gràficament.Ser capaç de reconeixer els trets 
principals de l' art que ha treballat. 

Música 

Ser capaç de reconèixer per escrit, amb grafies 
convencionals i/o alternatives, els elements i els 
patrons musicals bàsics que organitzen la música. 

Ser capaç d'utilitzar les eines tecnològiques de 
suport a l'escolta, la interpretació, la creació i la 
recerca de coneixements. 

Tecnologia 

Ser capaç d'identificar la major part d'objectes que 
l'envolten com a productes tecnològics, malgrat que 
pertanyin a diferents àmbits. 

Ser capaç de conèixer i utilitzar correctament les 
eines i algunes màquines emprades en el taller: 
operacions i tècniques bàsiques de treball, normes 
d’ús i seguretat. 

Àmbit Ed. Física 

Ser capaç d'aplicar  un  pla  de  treball  de  millora  
o  manteniment  de  la  condició física individual 
amb relació a la salut. 

Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir 
de la integració d’hàbits saludables en la pràctica 
d’activitat física. 

 

  



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ/OBJECTIUS D’APRENENTATGE 2n d’ESO. 
 

2n d'ESO 

Àmbit/Matèria Criteri d'avaluació / Objectiu 

Àmbit personal i social 

Ser capaç de tenir uns hàbits saludables de descans, 
aprenentatge, planificació, organització i constància. 

Ser capaç de gestionar les emocions, sentiments i estats 
d'ànim. 

Àmbit digital 

Ser capaç de comunicar-se i participar activament en 
l'aprenentatge a distància mitjançant entorns de treball 
digitals. 

Ser capaç de construïr coneixements a partir de diferents 
elements digitals. 

Àmbit matemàtic 

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. 

Àmbit lingüístic. 
Llengua catalana 

Dimensió expressió escrita:Ser capaç d'escriure textos de 
tipologia diversa i en diferents formats i suports de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació ... amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Dimensió comprensió lectora: Ser capaç de llegir, 
comprendre i interpretar textos en diferents formats i 
suports, de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació... identificant la informació rellevant i 
reconeixent la seva forma i contingut. 

Àmbit lingüístic: 
llengua castellana 

Comprensió lectora: ser capaç de llegir, interpretar i 
comprendre textos en diferents formats i suports de la 
vida quotidiana identificant la informació rellevant. 

Expressió escrita: ser capaç d´escriure textos de diferents 
tipologies. 

Àmbit lingüístic. 
Llengua Anglesa 

Ser capaç d'obtenir informació i interpretar textos orals de 
la vida quotidiana. (Comprensió oral) 

Ser capaç d'aplicar estratègies de comprensió  per obtenir 
informació i interpretar el contingut de textos escrits 
d'estructura clara. (Comprensió escrita) 

 

 

 

 



 

 

 

Física i química 

Reconèixer el tipus de substàncies de l'entorn 

Dissenyar la separació de components d'una mescla i, 
relacionar-ho amb contextos quotidians. 

Socials 

Dimensió històrica. Ser capaç de distingir els períodes 
convencionals de la història i propis. Representar los 
gràficament. Ser capaç de reconèixer els trets principals de 
l'art treballat fins ara. 

Ser capaç de elaborar una taula,clasificar buscar informació 
d'un fet concret. 

Àmbit Ed. Física 

Ser capaç d'aplicar  un  pla  de  treball  de  millora  o  
manteniment  de  la  condició física individual amb relació a 
la salut. 

Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la 
integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat 
física. 

Música 

Ser capaç d'identificar durant l'escolta musical patrons 
musicals d'ordre rítmic, melòdic, de textura, harmònics, 
tímbrics, dinàmics, formals i estilístics. 

Ser capaç d'expressar per escrit els coneixements deduïts 
i/o aplicats durant el procés d'escolta musical. 

Tecnologia 

Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de 
forma correcta per tal de generar nou coneixement i 
comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, 
emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi 
diferents elements visuals (taules, gràfics, imatges). 

Reconèixer els diferents processos, tècniques i 
transformacions industrials aplicades a les matèries 
primeres fins a convertir-se en productes elaborats i posats 
a l’abast del consumidor. Analitzar els processos de 
fabricació relacionats amb l’aplicació de tecnologies 
digitals, específicament amb la impressió en 3D. 

 

 

  



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ/OBJECTIUS D’APRENENTATGE 3r d’ESO. 
 

3r d'ESO 

Àmbit/Matèria Criteri d'avaluació / Objectiu 

Àmbit personal i 
social 

Ser capaç de tenir uns hàbits saludables de descans, 
aprenentatge, planificació, organització i constància. 

Ser capaç de gestionar les emocions, sentiments i estats 
d'ànim. 

Àmbit digital 

Ser capaç de comunicar-se i participar activament en 
l'aprenentatge a distància mitjançant entorns de treball digitals. 

Ser capaç de construïr coneixements a partir de diferents 
elements digitals. 

Àmbit matemàtic 

Resoldre problemes de la vida quotidiana i de situacions 
transversals utilitzant processos i coneixements matemàtics 

Expressar amb precisió raonaments, procediments i 
informacions i triar les representacions més adequades: gràfica, 
simbòlica, numèrica, en forma de taula... 

Àmbilt Lingüístic. 
Llengua catalana 

Dimensió expressió escrita: Ser capaç d'escriure textos de tipologia 

diversa i en diferents formats i suports,de la vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació ... amb adequació, coherència, cohesió i 

correcció lingüística. 

Dimensió comprensió lectora: Ser capaç de llegir, comprendre i 

interpretar textos en diferents formats i suports, de la vida 

quotidiana,dels mitjans de comunicació... identificant la informació 

rellevant i reconeixent la seva forma i contingut. 

Àmbit lingüístic: 
Llengua castellana 

Expressió escrita: ser capaç d´escriure textos de diferent 
tipologia. 

Comprensió lectora: ser capaç de llegir, interpretar i 
comprendre textos en diferents formats i suports de la vida 
quotidiana identificant la informació rellevant. 

 

 



 

 

 

 

 

Àmbit lingüístic. 
Llengua Anglesa 

Ser capaç d'obtenir informació i interpretar textos orals de la 
vida quotidiana. (Comprensió oral) 

Ser capaç d'aplicar estratègies de comprensió  per obtenir 
informació i interpretar el contingut de textos escrits 
d'estructura clara. (Comprensió escrita) 

Física i química 

Identificar canvis físics i químics a l'entorn. 

Buscar la resposta a qüestions susceptibles de ser 
investigades experimentalment. 

Biologia i Geologia 

Valora la importància de la higiene personal i els hàbits 
saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici 
físic i el descans per al benestar i el bon desenvolupament 
personal. 

És capaç de relacionar el cicle menstrual amb l’ovulació i el 
període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la 
natalitat. 

Socials 

Dimensió històrica.Ser capaç de distingir els periodes 
convencionals de la història i propis.Representar los 
graficament. 

.Ser capaç de reconeixer els trets principals del'art que ha 
treballat.Ser capaç de classificari elaborar una taula d'un fet 
concret. 

Àmbit Ed. Física 

Ser capaç d'aplicar  un  pla  de  treball  de  millora  o  
manteniment  de  la  condició física individual amb relació a 
la salut. 

Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la 
integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física. 

Tecnologia 

Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de 
màquines tèrmiques, de la comunicació a distància i el 
consum electrònic. Reflexionar sobre el seu ús, abús, i 
analitzar l’impacte de l’electrònica en l’evolució dels sistemes 
de comunicació i venda. 

Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures 
de programació que incloguin operadors, estructures 
condicionals i estructures de repetició, així com realitzar 
presentacions que integrin eines digitals i programari 
específic. 

 

 

 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ/OBJECTIUS D’APRENENTATGE 4t d’ESO. 
 

4t d'ESO 

Àmbit/Matèria Criteri d'avaluació / Objectiu 

Àmbit personal 
i social 

Ser capaç de tenir uns hàbits saludables de descans, aprenentatge, 
planificació, organització i constància. 

Ser capaç de gestionar les emocions, sentiments i estats d'ànim. 

Àmbit digital 

Ser capaç de comunicar-se i participar activament en l'aprenentatge 
a distància mitjançant entorns de treball digitals. 

Ser capaç de construïr coneixements a partir de diferents elements 
digitals. 

Àmbit 
matemàtic 

Resoldre problemes de la vida quotidiana i de situacions transversals 
utilitzant processos i coneixements matemàtics 

Expressar amb precisió raonaments, procediments i informacions i 
triar les representacions més adequades: gràfica, simbòlica, 
numèrica, en forma de taula... 

Àmbit lingüístic: 
català i castellà 

Dimensió literària:  Ser capaç de llegir, comprendre i comentar textos 
representatius de la literatura catalana i castellana, reconeixent la 
intenció de l'autor, el tema, els trets propis del gènere al qual pertany 
i relacionant el seu contingut amb el context sociocultural i literari de 
l'època, o d'altres èpoques, i expressar la relació existent amb judicis 
personals raonats.  

Coneixement de la llengua: Ser capaç de reconèixer i analitzar els 
diferents tipus de sintagmes, d'oracions compostes i de les funcions 
que realitzen. 

Àmbit lingüístic. 
Llengua 
Anglesa 

Ser capaç d'aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació 
i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic. 

Ser capaç de produir textos escrits de diferents tipologies i formats 
aplicant estratègies de textualització en present, passat i futur. 

Socials 

Ser capaç d'explicar, identificar i comentar el feixisme,el nazisme 
l'estalinisme . 

Ser capaç d'anlitzar les causes,etapes i consequencies de la segona 
guerra mundial. Coneix l' holocaust jueu.Descriure i analitzar les 
fases militars de la Guerra Civil espanyola, les ideologies dels dos 
bàndols,.. 

 

 

 



 

 

 

 

Biologia i Geologia 

Valorar les implicacions ètiques i socials de 
determinades tècniques d'enginyeria genètica. 

Identificar els principals mecanismes evolutius. 

Física i química 

Relacionar l'estructura i les propietats de la matèria 

Interpretar reaccions químiques i saber realitzar càlculs 
de quantitat de substància 

Llatí 

Consolidar els continguts de llengua treballats 

Saber relacionar amb el món actual aspectes del món 
romà 

Tecnologia 

Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots 
utilitzant les eines informàtiques adequades per 
programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics 
quotidians, així com analitzar els diferents elements de 
control de sistemes automàtics i descriure’n el 
funcionament i les aplicacions. 

Conèixer i descriure el funcionament de components 
electrònics analògics i digitals bàsics i la seva aplicació 
en circuits senzills 

Informàtica 

Gestionar el programari de caràcter genèric per a 
integrar diferents elements multimèdia a través d’una 
aplicació, i desenvolupar continguts per a la xarxa 
Internet incorporant recursos multimèdia. Participar en 
comunitats virtuals, adoptant actituds i conductes 
adequades, amb respecte a la privacitat i als drets 
d’imatge de les persones. 

Realitzar programes simples per a diferents tipus de 
dispositius que integrin diverses funcions i aplicats a 
resoldre una necessitat de l’entorn immediat. 

 

 

  



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ/OBJECTIUS D’APRENENTATGE DIVERSIFICACIÓ 

 

Diversificació 

Àmbit/Matèria Criteri d'avaluació / Objectiu 

Àmbit personal i social 

Ser capaç de tenir uns hàbits saludables de descans, 
aprenentatge, planificació, organització i constància. 

Ser capaç de gestionar les emocions, sentiments i estats 
d'ànim. 

Àmbit digital 

Ser capaç de comunicar-se i participar activament en 
l'aprenentatge a distància mitjançant entorns de treball 

digitals. 

Ser capaç de construïr coneixements a partir de diferents 
elements digitals. 

Àmbit lingüístic: Llengua 
anglesa 

Ser capaç d'organitzar les idees d'un discurs i traslladarles 
al format escrit, tenint cura del vocabulari i la gramàtica 

(expressió escrita). 

Ser capaç de llegir i comprendre textos i obtenir 
informació literal i inferencial del mateix (comprensió 

lectora).  

Àmbit lingüístic 

Ser capaç de redactar un text emprant l'estructura i 
l'ortografia correctament. 

Ser capaç d'organitzar idees d'un discurs a través de 
mapes conceptuals, esquemes o guions. 

Àmbit matemàtic 

Resoldre problemes de la vida quotidiana, fent ús de la 
forma de càlcul més apropiada i valorant l’adequació del 

resultat al context. 

Interpretar les dades a partir d’informació gràfica i de 
taules 

Àmbit cientificotecnològic 

Reconèixer i/o descriure fenòmens naturals, elaborar 
explicacions i/o avaluar models explicatius per a aquests 
fenòmens tot utilitzant el coneixement científic adequat. 

Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de 
taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc. 

Àmbit Ed. Física 

Ser capaç d'aplicar un pla de treball de millora o 
manteniment de la condició física individual amb relació a 

la salut. 

Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la 
integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat 

física. 
 

 


