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Criteris d'avaluació i els continguts mínims -  4t ESO 
 
 
BIOLOGIA I GEOLOGIA 4T ESO: 

 

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 relacionarlos amb la 

seva posició en el mapa.  

4. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció d’activitats humanes amb 

processos naturals i justificar les mesures i actituds de prevenció adequades.  

5. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels orgànuls cel·lulars i la relació 

entre morfologia i funció.  

6. 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.  

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

mecanismes genètics. 

8. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques. Valorar les 

implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques.  

9. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les mitjançant teories evolutives per 

argumentar alguns processos que la fan possible.  

10. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural.  

11. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica i amb el concepte 

de gen.  

12. Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió sostenible 

d’alguns recursos.  

13. Relacionar els efectes que provoquen les activitats humanes, les activitats professionals o 

productives, amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra i argumentar les mesures d’estalvi i 

de reducció d’impactes mediambientals adequades en cada cas. 
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FISICA I QUÍMICA DE 4t ESO: 

 

1.Identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement 

científic, a partir de casos històrics i de l’anàlisi de publicacions de temàtica científica. 

3.Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o físics a partir de taules de 

dades i de les lleis o principis involucrats. 

13.Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant ones. 

Analitzar i interpretar les característiques i la propagació del so i la llum, a partir de l’experimentació o 

amb programes informàtics o aplicacions per a dispositius mòbils. 

14.Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells energètics dins de l’àtom. 

Argumentar la relació entre aquesta distribució i l’organització dels elements en la taula periòdica. 

Relacionar algunes propietats de les substàncies amb la seva estructura i les característiques dels 

seus enllaços. 

15.Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i relacionar-les amb 

les seves propietats. 
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TECNOLOGIA 4T ESO: 

 

 

1. Comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. Reconèixer i valorar 

l’evolució tecnològica als habitatges. 

2. Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal de 

comprendre’n el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a tenir 

en compte. 

3. Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un exemple real. 

4. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització aplicada a 

casos reals o simulats. 

5. Descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius.  

6. Descriure el funcionament de xarxes de comunicació i treballar com a usuaris en xarxes locals.  

7. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills.  

8. Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant plantejaments lògics amb 

processos tècnics i resoldre problemes tecnològics senzills mitjançant portes lògiques.  

9. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne les 

aplicacions en sistemes de l’entorn.  

10. Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que compleixin 

una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors.  

11. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el funcionament i 

les aplicacions.  

12. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques adequades per 

programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.  

13. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, 

elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició en públic i amb suport 

multimèdia.   

14. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el procés de 

producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica amb disminució de riscos i 

millora de l’eficàcia.  
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INFORMÀTICA 4T ESO: 

 

1. Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari de caràcter genèric. 

2. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges generades 

per ordinador. 

3. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format. 

4. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio. 

5. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació 

multimèdia. 

6. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport el discurs verbal en l’exposició 

d’idees i projectes, integrant elements multimèdia. 

7. Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i aplicant 

estàndards d’accessibilitat. 

8. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents. 

9. Connectar dispositius sense fil a la xarxa. 

10. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant actituds i 

conductes adequades, amb respecte a la privacitat i als drets d’imatge de les persones. 

11. Participar en accions orientades a estimular l’ús responsable de les tecnologies. 

12. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant la legislació de propietat 

intel·lectual. 

13. Realitzar programes simples per a diferents tipus de dispositius que integrin diverses funcions i 

aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat. 

14. Cercar informació al web sobre llicències d’autoria i comentar-ho entre tot el grup classe. 

15. Integració de produccions fetes amb diferents dispositius per crear una web.  

16. Elaborar mapes virtuals i treballs de geolocalització. 

17. Ús del correu electrònic i moodle per a la tramesa de tasques, dossiers de treball, projectes, 

sol·licituds i intercanvis 

diversos. 
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SOCIALS 4T ESO 
 

 Identificar variables temporals (durada, successió, ritme, simultaneïtat, etc.), pel que fa a les 
grans  transformacions i conflictes mundials que caracteritzen l’època contemporània 
(revolucions burgeses, revolució industrial, etc.). 
 

 Reconèixer alguns elements de canvi i de continuïtat de l’estat liberal respecte de l’Antic 
Règim, a partir de l’evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació amb el 
context europeu. 
 

 Relacionar la consolidació del sistema capitalista amb l’expansió colonial i valorar-ne les 
repercussions actuals. 

 

 Identificar alguns elements de les mentalitats, costums i factors culturals, inclosos els rols de 
gènere, i la seva evolució històrica. 

 

 Aplicar els coneixements històrics a la comprensió i interpretació d’alguns dels problemes 
internacionals més destacats de l’actualitat, des d’una perspectiva global del món, allunyada 
de l’eurocentrisme. 

 

 Valorar el paper històric dels organismes internacionals i la seva vigència actual. 
 

 Valorar l’equilibri necessari entre drets i deures individuals i col·lectius i reconèixer la 
democràciacom un procés en construcció que requereix un compromís personal i col·lectiu 
contra la desigualtat i l’exclusió. 

 

 Planificar i fer treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió política o social en el 
món actual, a partir d’informacions diverses, inclosos els mitjans de comunicació (premsa, 
televisió, cinema, etc.) i les TIC, assumint una actitud crítica i oberta al contrast de fonts. 

 

 Participar en debats, exposant opinions raonades sobre canvis i continuïtats que afectin 
aspectes de l’actualitat, aportant argumentacions basades en les ciències socials, respectant 
les opinions dels altres i cercant l’obtenció i comunicació de conclusions comunes. 

 

 Comparar els règims autoritaris i democràtics. Conèixer aspectes del franquisme i de la 
transició democràtica a Catalunya i Espanya que permetin identificar el paper de les 
individualitats com a subjectes de la història i la necessitat de preservar la memòria històrica. 

 

 Reconèixer alguns elements culturals i artístics del món contemporani. Analitzar l’obra d’algun 
artista, valorant els seus components estètics i interpretant el seu significat i funció dins el 
context. 

 

 Valorar la influència actual dels mitjans de comunicació sobre les mentalitats individuals i 
col·lectives a partir d’alguns exemples. 
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ECONOMIA 4T ESO 
 
1. Reconèixer les característiques dels principals sistemes econòmics per poder valorar l’impacte de 
les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 

 
2. Identificar les característiques principals de la funció de producció en el mercat català, espanyol i 
europeu per valorar els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn social i sobre el medi ambient. 
 
3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la resta del món i el medi, per valorar les desigualtats 
en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 
 
4. Classificar les principals partides d’un pressupost públic per determinar els efectes que suposa la 
intervenció del sector públic sobre l’economia. 
 
5. Descriure les característiques de diverses situacions econòmiques i proposar alguna mesura 
correctora dels desequilibris. 
 
6. Definir les principals macromagnituds, la seva composició i les seves interrelacions per poder fer 
una diagnosi de la situació d’una economia. 
 
7. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que permetin 
confeccionar un pressupost personal per comprendre les necessitats de la planificació financera. 
 
8. Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i elaborar un pla per assolir-les. 
 
9. Definir la idea de negoci, identificar les parts que integren un projecte d’empresa, detectar les 
condicions que permeten la seva viabilitat legal, econòmica i financera i dissenyar d 
e forma bàsica el seu model organitzatiu per confeccionar un projecte d’empresa, manifestant una 
actitud creativa i autònoma. 
 
10. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent dades desagregades per sexes, escrites, orals i 
telemàtiques, per confeccionar una petita recerca de la situació econòmica catalana, espanyola, 
europea i/o internacional. 
 
11. Analitzar de manera individual o en equip, amb el suport de mitjans audiovisuals i de les TIC, 
casos simples sobre els problemes econòmics per poder argumentar mesures que tendeixin a 
solucionar-los. 
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FILOSOFIA 4T ESO 
 
1. Fer ús de l’argumentació i la reflexió en l’anàlisi de situacions tant reals, quotidianes o llunyanes, 
com hipotètiques o fictícies. 
2. Mostrar el domini de la comunicació lingüística i digital a l’hora de seleccionar, analitzar i interpretar 
informació, idees i actituds. 
3. Explicar els problemes filosòfics que es plantegen en la matèria tot utilitzant paraules pròpies. 
4. Mostrar la comprensió dels continguts de la matèria tot establint comparacions de posicions 
contraposades, anàlisis crítiques de les diferents posicions i defensant, si fos diferent, la pròpia 
posició de manera argumentada. 
5. Elaborar textos (breus assajos, diàlegs, etc.) amb argumentacions sòlides pel que fa als exemples 
filosòfics que introdueix la matèria i, per extensió, a qualsevol tesi que es vulgui sustentar. 
6. Comprendre i analitzar contextos de convivència a partir del coneixement de la personalitat 
humana. 
7. Utilitzar els continguts de la filosofia per a l’anàlisi de la societat actual. 
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LLATÍ 4T ESO 

Àmbit lingüístic 

 

1.Reconèixer els llatinismes i locucions habituals d’ús llatí incorporades a les llengües conegudes per 

l’alumnat, i identificar components d’origen grecollatí en paraules del llenguatge quotidià i en el 

vocabulari específic de les ciències i de la tècnica, i explicar-ne el sentit etimològic. 

2. Realitzar l’anàlisi, la traducció i el comentari de textos clàssics, comparant sempre amb elements 

morfològics i sintàctics de la llengua de l’alumnat 

3. Aplicar les regles bàsiques d’evolució fonètica a ètims llatins productius en relació amb les llengües 

romàniques, i fins i tot no romàniques; deduir les regles a partir de la comparació amb els termes 

heretats, i establir la relació semàntica entre un terme patrimonial i un cultisme 

4.Redactar i argumentar, en treballs individuals o en grup, els coneixements adquirits que tinguin 

relació amb la cultura i la història clàssica. 

5. Conèixer els elements lèxics, morfològics i sintàctics bàsics de la llengua llatina per poder traduir 

textos breus i senzills de manera literal i produir, mitjançant retroversió, estructures oracionals pròpies 

de la llengua llatina. 

6.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. 

7.Reconèixer característiques dels gèneres a la literatura romana i la seva aportació a la literatura 

universal. 

8. Comprendre diversos elements lingüístics de les llengües romàniques a partir d’elements de la 

llengua llatina. 

9. Mantenir una actitud de curiositat envers l’aprenentatge d’altres llengües i cultures 

10-Distingir i explicar les institucions públiques i privades, l’organització política i social, els períodes 

de la història de Roma. 

11-Realitzar eixos cronològics i línies de temps. 

12- Conèixer i explicar aspectes de la vida quotidiana a Roma. 

13- Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s’obtinguin 

de fonts diverses, integrant-los en un procés d’aprenentatge continu. 

14- Resumir els continguts de textos traduïts d’autors clàssics i moderns i identificar-ne aspectes 

culturals rellevants. 

15- Conèixer i explicar els déus, mites i herois grecollatins i establir semblances i diferències entre els 

mites i herois antics i l’actualitat. 

16- Identificar, independentment del suport material, diferents manifestacions literàries i artístiques 

que la mitologia clàssica, com a font d'inspiració, ha proporcionat al llarg de la història de la cultura, i 

reconèixer l’empremta de la romanització en el nostre patrimoni cultural. 
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MATEMÀTIQUES  4T ESO 

1.Resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant diferents tipus de nombres (racionals i 
irracionals), símbols i mètodes algebraics. 

2.Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i determinar el tipus de funció.  

3.Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbit diversos, utilitzant la trigonometria. 

4. 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. 

5. Analitzar i avaluar estratègies de pensament matemàtic, a través del treball col.laboratiu. 

6.Usar relacions entre diverses parts de les matemàtiques que afavoreixin l’anàlisi de situacions i el 
raonament. 

7.Reconèixer models numèrics, funcionals i geomètrics en contextos no necessàriament matemàtics o 
en altres matèries i utilitzar les seves característiques per resoldre situacions que apareixen en els 
treballs per projectes realitzats des de la mateixa àrea o de manera interdisciplinària. 

8. Expressar verbalment i per escrit, raonaments, relacions i informacions que incorporin elements 
matemàtics, simbòlics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic. 

9.Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar 
idees o processos matemàtics 
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LLENGUA ANGLESA 4T ESO 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

- Comprensió oral 30% 

- Comprensió escrita 40% 

- Expressió escrita 30% 

 CONTINGUTS MÍNIMS 

- Present tenses: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect & Present Perfect 

Continuous 

- Question forms: Wh questions,  yes / no questions & Subject / Object questions 

- Past tenses: Past Simple, Past Continuous & Past Perfect 

- Determiners: Definite & Zero article 

- Future Forms: Will vs. going to, Future continuous 

- Modal verbs 

- Gerunds and infinitives 

- Conditionals: 0, 1st, 2nd & 3rd conditional 

- Relative pronouns 

- Quantifiers 

- Passives: present, past & future 

- Reported speech 
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LLENGUA CASTELLANA 4T ESO 

 

Comprensión 

 

 Responder adecuadamente las preguntas sobre los diferentes aspectos del contenido de 

textos de cualquier tipología. 

 Reconocer y diferenciar textos narrativos, descriptivos, prescriptitos, expositivos, 

argumentativos y elaborar el resumen. 

 Distinguir los principales elementos de la narración: 

- voz narradora 1ª / 3ª persona 

- personajes principales y secundarios; planos y redondos 

- tiempos de la narración 

 

Expresión 

 

 Aplicar las normas ortográficas de acentuación. 

 Acentuar correctamente los diptongos, triptongos e hiatos y las palabras compuestas. 

 Distinguir: 

           - porqué / porque / por qué / por que 

           - a  /  ha 

           - ¡ay! / hay / ahí 

           - sino / si no 

           - diacríticos (dé/de; sé/se; él/el…)… 

         

 Escribir con corrección las interferencias catalán /castellano en la escritura: 

 -  i / y,  s / ss,  x / ch,  qu / cu 

 -  ava / -aba del imperfecto  de indicativo (…) 

 

 Aplicar correctamente las grafías: 

      -   g, j 

            -  b, v 

            -  c, z  

            -  x, s, c 

        

 Utilizar adecuadamente los signos de puntuación: comas, puntos, puntos y comas, dos 

puntos, rayas, paréntesis, interrogantes y exclamaciones. 

 

 

Estudio de la lengua 

 

- Producir textos orales y escritos, con coherencia, corrección gramatical y vocabulario 

apropiado. 

- Reconocer los diferentes tipos de palabras según su categoría gramatical: nombres, adjetivos, 

verbos, adverbios, preposiciones... 

- Diferenciar las palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 

- Distinguir, localizar y utilizar palabras sinónimas, antónimas, homónimas y polisémicas. 

- Separar las palabras en lexemas y morfemas. 

- Saber formar palabras derivadas utilizando los prefijos y sufijos más habituales. 

- Analizar morfológicamente los distintos tiempos verbales. Indicar persona, número, tiempo, 

modo, voz, aspecto y conjugación del verbo en cuestión. 
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- Analizar los distintos tipos de sintagmas.  

- Reconocer sujeto y predicado y sus clases. 

- Analizar oraciones simples activas y pasivas.  

- Distinguir las principales oraciones compuestas (coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas). 

- Analizar  las oraciones compuestas. 

 

Sobre la corrección. Se penalizará con 0,1 puntos menos cada falta ortográfica, morfológica, 

sintáctica o léxica cometida. Aquellas palabras o enunciados ilegibles no serán corregidos. La 

deficiente presentación del texto puede restar hasta un punto el resultado final de la prueba. 

 

 

 

  



Institut Antoni Pous i Argila  

 

LLENGUA CATALANA 4T ESO 

 

LLENGUA CATALANA 

Criteris d’avaluació 

- Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits. 

- Reconèixer els gèneres de text i l’estructura. 

- Interpretar trets lèxics i morfosintàctics d’un text. 

- Planificar un text escrit i saber generar idees i organitzar-les correctament.  

- Escriure textos de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

- Revisar i corregir un text per millorar-lo. 

- Tenir cura de la presentació formal d’un text. 

Continguts 

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals formals, predictius, persuasius, instructius, 

expositius, argumentatius i administratius. 

o Estructura dels diferents gèneres de text a partir dels paràgrafs i la puntuació.  

o Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió. 

o Registre lingüístics segons la situació comunicativa i adequació lèxica. 

o Ordenació i estructuració dels paràgrafs. 

o Connectors i marcadors textuals. 

o Normes ortogràfiques amb tot tipus d’excepcions.  

o Funcions del llenguatge.  

o Mecanismes de formació de paraules (derivació, composició, parasíntesi, sigles, acrònims, 

manlleus) i relacions semàntiques (polisèmia, sinonímia, antonímia, homonímia hiponímia, 

hiperonímia). Canvis en el significat de les paraules (metàfora, metonímia, eufemismes, paraules 

tabú) 

o Categories gramaticals i funcions sintàctiques. 

o Oració composta coordinada i subordinada. 
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VISUAL I PLÀTICA 4t ESO 

  

Es valorarà sempre en tots els treballs presentats : 

 

- el grau d'aplicació de les tècniques gràfiques emprades . 

- el grau d'assoliment del concepte del treball. 

- l'expressivitat i estètica aconseguida. 

  

Per tal de poder avaluar el procés d'aprenentatge de cada alumne, es tenen en compte els 

coneixements, els procediments, les habilitats i l'actitud. 

  

Amb l'avaluació contínua s'avaluen els treballs que l'alumne realitza a l'aula, més un examen per 

trimestre per tal de poder apreciar el grau d'assoliment dels conceptes i el seu progrés d'aprenentatge 

en un 70% de la nota. 

Al mateix temps es tenen en compte les habilitats i actituds , en un 30% de la nota , com: 

-l'interès i l'esforç per progressar en l’aprofundiment de la matèria 

-l'interès en la presentació acurada dels treballs i en els terminis proposats 

-l'actitud de treball a l'aula 

-el respecte pel material, pels propis treballs i pel dels altres 

-el respecte cap als companys i al professor 

-la puntualitat i assistència a classe 

  

L'avaluació final és la nota acumulativa de les tres avaluacions del curs, tenint en compte que cada 

avaluació es pot recuperar. 

  

Sistema de recuperació i millora: al llarg de l'avaluació es poden millorar les notes repetint alguns 

exercicis no superats. 

Es poden recuperar les avaluacions no recuperades presentant els exercicis no presentats dins els 

terminis proposats. més un examen de recuperació- 

A final de curs als alumnes que no superin l'avaluació se'ls donarà un dossier de treballs extres més 

un examen final 

 

CRITERIS AVALUACIÓ 4t ES0 

 

1. Identificar elements bàsics de la narrativa visual estàtica i audiovisual en moviment 

2. Utilitzar progressivament terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure el procés 

d’elaboració i concreció del projecte 

3. Participar, implicar-se activament en el projecte personal o col·lectiu, utilitzant estratègies 

pròpies i adequades del llenguatge plàstic, visual o audiovisual 

4. Realitzar un producte artístic original, on es demostri iniciativa i creativitat 

5. Fer una selecció adequada dels materials segons el projecte o intenció del producte artístic 

6. Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i formalització. 

7. Utilitzar els instruments del Dibuix Tècnic amb pulcritud i precisió. 

8. Representar els elements geomètrics (polígons regulars i corbes). 

9. Saber dissenyar un objecte o idea, seleccionant els materials més adequats i representant 

mitjançant les seves vistes i projeccions dièdriques. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 4T ESO 

 

L'avaluació és un instrument que té la finalitat d'atendre i valorar per un costat l'evolució del procés 

d'ensenyament-aprenentatge i per l'altre els resultats de la intervenció educativa per tal d'adequar-la 

al context escolar i a les característiques dels alumnes. 

Com que les competències són objectius complexos i, en general, cal donar més importància al 

procés que al resultat, sovint caldrà més d’un instrument per avaluar-les. L’avaluació no pot ser 

puntual o reduïda a un sol moment, cal que la recollida de dades sigui una constant en el temps, cosa 

que permetrà una valoració més ajustada a l’essència de cadascuna de les diferents competències. 

També és recomanable que els alumnes participin en el disseny i/o aplicació d’alguns dels 

instruments d’avaluació, ja que afavoreix els processos d’autonomia de l’alumnat, la capacitat de 

gestionar el seu propi aprenentatge i la comprensió dels criteris d’avaluació 

Què avaluar 

● El grau d'assoliment dels continguts competencials i dels continguts específics de l'àrea d'E.F 

segons els resultats obtinguts a les avaluacions inicials.  

● El procés del treball i la contribució a les activitats d'ensenyament-aprenentatge, la contribució 

al treball en grup cooperatiu, els hàbits de feina i l'actitud envers les activitats d'educació física. 

● El progrés continuat de l'alumne/a. 

Com avaluar 

● Avaluació inicial: Coneixements previs, si es considera necessari. 

● Avaluació contínua: S'utilitzaran diverses activitats que s'avaluaran amb diferents instruments 

(activitats, rúbriques, pràctiques,...). Les activitats seran el màxim de variades possible i 

reflectiran els objectius i els continguts que volem que l'alumne aprengui. 

● Avaluació final: Els instruments utilitzats es faran servir per a la qualificació administrativa de 

l'alumne en base a criteris numèrics de qualificació que representin equitativament la feina feta 

durant tot el procés d'aprenentatge. 

Quan avaluar 

● Continuadament, amb activitats i instruments el més diversos possible i amb la observació 

sistemàtica a l'aula. 

● L'alumne/a disposarà en tot moment dels criteris que s'utilitzaran per avaluar-lo. 

● Sempre que es pugui s'utilitzaran rúbriques d'avaluació, instruments que descriuen els criteris 

d'avaluació i els nivells d'execució d'aquests per tal que els alumnes coneguin exactament el 

grau de realització d'una tasca i els professors puguin fer un seguiment ampli de la seva 

evolució. 

Criteris d'avaluació 4T ESO 

1. Planificar i posar en pràctica de forma autònoma escalfaments per a una activitat concreta. 

2. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir de l’aplicació de 

sistemes i mètodes d’entrenament. 

3. Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física. 

4. Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions. 

5. Executar exercicis de condicionament físic (fitnes) amb correcció postural. 

6. Dissenyar i portar a terme les fases d’activació i recuperació de la pràctica de l’activitat física, tenint 

en compte la intensitat i la dificultat de l’activitat. 
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7. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari. 

8. Participar en l’organització i posada en pràctica de tornejos o competicions esportives. 

9. Realitzar activitats en el medi natural, utilitzant l’equipament, eines i tècniques d’orientació 

adequades. 

10. Planificar de forma autònoma activitats en el medi natural. 

11. Mostrar una actitud de respecte pel medi natural. 

12. Controlar els riscos en les activitats físiques i esportives i assumir la responsabilitat de la pròpia 

seguretat. 

13. Crear moviments basats en l’expressió d’emocions. 

14. Actuar davant del grup realitzant composicions individuals i col·lectives. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

La qualificació del trimestre, surt de la mitjana de totes les competències treballades durant el 

trimestre. Cal arribar a una qualificació mínima d'Assolit Satisfactoriament  

 

La qualificació final del curs, surt de la mitjana de totes les competències treballades. Cada dimensió 

té un valor d'un 25%. Cal arribar a una qualificació mínima d'Assolit Satisfactoriament.  
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MÚSICA – OPTATIVA 4t ESO 

 

L'objectiu de l'assignatura de música és desenvolupar les competències bàsiques de l'àmbit 

artístic, que són les següents: 

 

Competències bàsiques Que significa... 

Dimensió Percepció i Escolta 

1. Utilitzar estratègicament els elements dels 

llenguatges visual, musical i corporal per 

analitzar les produccions artístiques. 

Conèixer els elements del so i la música, el 

llenguatge musical, el vocabulari específic.... 

per poder analitzar, entendre i parlar de la 

música. 

2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta 

de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i 

cultural. 

Ser capaç d'escoltar atentament i utilitzar 

l'audició per reconèixer, entendre i analitzar la 

música. Aprendre a reflexionar sobre el que 

escoltem i descobrir noves realitats. 

Dimensió Expressió, Interpretació i creació 

3. Interpretar música de forma individual i 

col·lectiva utilitzant la veu, els instruments, el 

cos i les eines tecnològiques. 

Cantar, moure's i ballar, tocar instruments, fer 

percussió corporal... individualment i en grup 

5. Compondre amb elements dels llenguatges 

artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de 

cada àmbit. 

Inventar i composar músiques, cançons, 

coreografies.... 

6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i 

tècniques dels llenguatges artístics 

Inventar, experimentar i improvisar amb la veu, 

els instruments, el cos... 

7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris 

o transdisciplinaris tant personals com 

col·lectius 

Preparar i fer concerts, espectacles, 

presentacions audiovisuals.... 

Dimensió Societat i Cultura 

8. Valorar amb respecte i sentit crític les 

produccions artístiques en els seus contextos i 

funcions. 

Conèixer i valorar músiques i manifestacions 

artístiques d'arreu del món i de totes les 

èpoques amb respecte i interès, i entendre el 

valor que té cadascuna en el seu context. 

9. Gaudir de les experiències i creacions 

artístiques com a font d’enriquiment personal i 

social 

Passar-s'ho bé, aprendre i enriquir-se escoltant 

i fent música. Desenvolupar la sensibilitat 

estètica 

10. Fer ús del coneixement artístic i de les 

seves produccions com a mitjà de cohesió i 

d’acció prosocial. 

Utilitzar la música per contribuir a fer un món 

millor. 

 

A més, també treballarem i avaluarem competències bàsiques transversals: competències de 

l'àmbit digital i competències de l'àmbit personal i social. 
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CONTINGUTS ESPECÍFICS DE 4t D'ESO 

 

Dimensió percepció i escolta: 

 Percepció i anàlisi (percepció musical, criteri estètic, elements contextuals i funcionals, 

valors socials i culturals, vocabulari i terminologia específica). 

 

Dimensió expressió, interpretació i creació 

 Interpretació, creació i projectes (elements musicals, habilitats tècniques i expressives, 

programari i dispositius tecnològics, projectes disciplinaris i interdisciplinaris, projectes de 

recerca) 

 

Dimensió societat i cultura 

 Música, societat i compromís (música i altres arts, perfils professionals, indústria i consum 

musical, identitat personal, social i cultural, accions prosocials) 

 

 


