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ÀMBIT  LINGÜÍSTIC.  LLENGUA  CATALANA  I      
LITERATURA.   LLENGUA   CASTELLANA   I   LITERATURA  
 
NOTA   TRIMESTRAL  
 
ACTIVITATS   DE….  

DIMENSIÓ  COMPRENSIÓ   
LECTORA  
 
DIMENSIÓ   EXPRESSIÓ   ESCRITA  
 
DIMENSIÓ   EXPRESSIÓ   ORAL  
 
DIMENSIÓ   LITERÀRIA  
 
DIMENSIÓ   ACTITUDINAL  

NOTA   FINAL   DE   CURS  AVALUACIÓ   CONTINUADA  
 

RECUPERACIONS  El  professorat  proporcionarà  activitats     
i  altres  recursos  per  a  millorar  el  nivell         
competencial  de  l’alumnat  en     
cadascuna  de  les  dimensions  NO      
ASSOLIDES.  

 
OBSERVACIONS  1.A  les  proves  escrites  es      

descomptarà  0,1p  per  cada  error      
ortogràfic  sense  tenir  en  compte  els       
errors   repetits.  
2.Les  correccions  de  les  activitats      
d’expressió  escrita  s’  avaluaran  a      
partir  d’una  pauta  de  correcció  sobre       
la  qual  l’alumnat  haurà  estat  informat       
prèviament.  
3.  La  nota  trimestral  de  la  DIMENSIÓ        
ACTITUDINAL  reflectirà  el  treball     
diari,  la  participació,  l’esforç,  la      
presentació  de  les  activitat,     
l’assistència,  la  puntualitat  en     
l’entrega  de  les  activitats...En     
definitiva,  assolir  les  competències     
pròpies   de   l’àmbit   personal   i   social.  
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4.  La  nota  trimestral  de  la  DIMENSIÓ        
LITERÀRIA  inclourà  el  treball  realitzat      
amb   la   lectura   prescriptiva.  
5.  Per  a  assolir  un  AS  a  l’informe         
trimestral  hauran  d’haver  obtingut,     
com  a  mínim,  un  AS  en  tres        
dimensions.  És  imprescindible  que     
dues  d’aquestes  dimensions  siguin     
les  marcades  amb  un  asterisc(la      
dimensió  comprensió  lectora  i  la      
dimensió   expressió   escrita).  
6.  Per  a  assolir  un  AS  a  la  Dimensió          
comprensió  lectora  s’ha  d’haver     
obtingut,  com  a  mínim,  un  AS  en  les         
activitats  de  comprensió  de  la  lectura       
prescriptiva.  
7.  A  l’alumnat  amb  PI  se  l’avaluarà        
d’acord  amb  el  que  queda  establert       
en   el   document   corresponent.  
8.  El  professorat  adaptarà  els      
aspectes  del  currículum  que  consideri      
convenients  en  funció  de  les      
dificultats   detectades   en   l’alumnat.  

 
 
ÀMBIT   LINGÜÍSTIC.   LLENGÜES   ESTRANGERES  
 
1r   ESO:  
Dimensió   comunicació   oral  

1. Captar  el  sentit  global  de  diferents  tipus  de  text  i  extreure  informació             
específica   de   les   audicions.  

2. Llegir   textos   i   fer   preguntes   en   passat,   present   i   futur.  
3. Iniciar  i  mantenir  converses  sobre  diferents  situacions  i  utilitzar  els           

recursos   TAC   per   millorar   la   comunicació   oral  

Dimensió   comprensió   lectora  
1. Comprendre  la  informació  de  textos  diversos  i  utilitzar  els  coneixements           

adquirits   per   a   la   comprensió   escrita.   
2.  Utilitzar  recursos  TAC  per  a  la  cerca,  organització  i  presentació  de  la              

informació.  
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Dimensió   expressió   escrita  
1. Planificar,  revisar  i  redactar  textos  senzills  i  utilitzar  els  recursos  digitals            

d’una   forma   progressiva   per   buscar   informació.  

Dimensió   literària  
1. Escoltar,  llegir  i  comprendre  textos  d’obres  literàries  en  llengua          

estrangera.  

2n   ESO:  
Dimensió   comunicació   oral   
 

1. Captar   el   sentit   global   de   textos   orals   de   diferent   índole.   
2. Llegir   expressivament   textos   amb   entonació   i   pronunciació   acceptable.   
3. Fer  preguntes  i  breus  narracions  d’esdeveniments  en  passat,  present  i           

futur.  
4. Ser  capaç  de  participar  i  opinar  en  les  diferents  discussions  informals            

que   apareixen   a   classe.  

Dimensió   comprensió   lectora   
1. Comprendre  la  informació  general  i  específica  de  missatges  i  documents           

adaptats.   
2. Conèixer  i  aplicar  les  estratègies  més  adequades  per  a  la  comprensió            

del   text.  
3. Utilitzar  recursos  TAC  per  a  la  cerca,  organització,  intercanvi  i           

presentació   d’informació.  

Dimensió   expressió   escrita   
1. Redactar  textos  senzills  tenint  cura  de  l’adequació,  la  coherència  i  la            

cohesió.  
2. Redactar   textos   creatius   senzills.  
3. Utilitzar   els   recursos   digitals   de   forma   progressivament   autònoma.  

Dimensió   literària   
1. Escoltar,  llegir  i  comprendre,  de  forma  guiada,  fragments  adaptats          

d’obres   literàries.  
2. Comprendre   textos   breus   amb   valor   estètic   o   expressiu.   
3. Interpretar  oralment,  llegir  en  veu  alta,  recitar,  cantar  i  representar  textos            

orals   i   escrits   senzills   i   adaptats.  
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3r   ESO:  
Dimensió   comunicació   oral  

1. Entendre  el  sentit  general  de  textos  orals  diversos  sobre  fets  de  la  vida              
quotidiana   i   acadèmica.   

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

3. Fer  preguntes,  descripcions  i  breus  narracions  en  temps  passat,  present           
i   futur.   Comunicar   sentiments.  

4. Iniciar  i  mantenir  converses  informals  sobre  temes  coneguts  amb  algun           
element   imprevisible.  

5. Parlar  en  públic  mitjançant  breus  discursos  sobre  l’àmbit  acadèmic  i           
social,  intercanviar  informació  personal  i  acadèmica,  fer  raonaments  i          
participar   en   discussions.  

Dimensió   comprensió   lectora  
1. Comprendre  i  interpretar  la  informació  general  i  específica  de  textos           

escrits  i  digitals  diversos,  sobre  temes  d'interès  àmbit  personal  i           
acadèmic.   

2. Poder  identificar  les  idees  principals  i  rellevants  del  text  per  deduir  el             
significat   de   les   paraules   i   extreure   informació   per   resoldre   les   tasques.  

3. Ús   els   recursos   TAC   per   la   cerca,   organització   i   presentació   d’informació.  

Dimensió   expressió   escrita  
1. Saber  planificar,  revisar  i  crear  textos  semiformals  i  formals  seguint  una            

coherència  i  cohesió  tenint  en  compte  quin  és  el  propòsit,  destinatari  i             
context.  

2. Redactar  textos  creatius  en  base  a  les  seves  pròpies  experiències  i            
situacions   simulades.  

3. Ús  de  recursos  digitals  de  forma  autònoma  per  la  cerca  d’informació,            
producció  de  textos.  Enviar  i  rebre  missatges  digitals  (emails)  per  establir            
relacions   personals,   internes   i   externes.   

Dimensió   literària  
1. Escoltar,  llegir  i  comprendre  fragments  d’obres  literàries  en  llengua          

anglesa   de   complexitat   moderada.  
2. Comprendre   textos   amb   valor   estètic   o   expressiu.  
3. Redactar   textos   d’intenció   literària   a   partir   de   models.  
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4t   ESO:  
Dimensió   comunicació   oral  

1. Identificar  la  informació  més  rellevant  per  captar  el  sentit  global  de            
textos.  

2. Extreure   informació   específica   d’audicions.  
3. Llegir   textos   fent   l’entonació   i   la   pronunciació   adequades.  
4. Fer   servir   el   passat   ,   present   i   futur.  
5. Comunicar   necessitats   i   sentiments   habituals.  
6. Mantenir   converses   habituals   que   contenen   algun   element   imprevisible.  
7. Fer  servir  les  normes  de  cortesia  en  intervencions  orals  i  mostrar            

habilitat   per   canviar   de   tema   al   llarg   d’una   conversa.  
8. Parlar   en   públic   mitjançant   discursos   breus.  
9. Reconèixer   i   interpretar   la   coherència,   cohesió   de   les   produccions   orals.  

Dimensió   comprensió   lectora  
1. Comprendre   i   interpretar   textos.  
2. Comprendre   la   idea   general   i   específica   més   rellevant   de   textos   senzills.  
3. Entendre   les   idees   principals   i   secundàries.  
4. Deduir  el  significar  de  paraules  o  frases  desconegudes  a  partir  del            

context.  
5. Llegir   de   forma   autònoma   textos   diversos   adequats   al   nivell   de   l’alumnat.  
6. Utilitzar   recursos   TAC   per   buscar,   intercanviar   i   presentar   informació.  
7. Consultar   fonts   d’informació   variades.  
8. Seleccionar   la   informació   adequada   de   les   fonts   d’informació.  

Dimensió   expressió   escrita  
1. Saber  planificar  amb  coherència  i  cohesió  textos,  produir-los  i          

reescriure’ls   si   cal.  
2. Utilitzar   connectors   bàsics.  
3. Redactar   composicions   breus   en   present,   passat   i   futur.  
4. Comunicar  per  escrit  (missatgeria,  xats...)  necessitats  i  sentiments         

habituals.  
5. Escriure   instruccions   clares   sobre   el   que   cal   fer   en   un   cas   concret.  
6. Emprar   diccionaris   de   diferent   tipologia.  
7. Fer   servir   esborranys   per   millorar   la   qualitat   de   les   redaccions.  
8. Realitzar   treballs   senzills   en   grup   de   manera   organitzada.  

Dimensió   literària  
1. Escoltar,  llegir  i  comprendre,  de  forma  guiada,  fragments  adaptats          

d’obres   literàries.  
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2. Llegir  en  veu  alta  amb  la  pronunciació,  entonació  i  ritme  adequats,  textos             
d’una   certa   extensió   prèviament   assajats.  

3. Expressar   oralment   textos   personals   a   partir   de   models.  
4. Comprendre   textos   breus.  
5. Redactar   textos   personals   a   partir   de   models.  

 
ÀMBIT   MATEMÀTIC.   MATEMÀTIQUES  
 
1r   ESO:  
1.-  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  en  els  quals  calgui  l’ús  de  les  4                
operacions  amb  nombres  enters,  fraccions  i  decimals,  usant  la  forma  de  càlcul             
més   apropiada   i   valorant   l’adequació   del   resultat   al   context.  
2.-  Organitzar  i  interpretar  informacions  diverses  mitjançant  relacions  simples,          
expressades   amb   taules   i   gràfics,   en   situacions   quotidianes.  
3.-  Estimar,  mesurar  i  resoldre  problemes  de  longituds,  amplituds,  superfícies  i            
temps  en  contextos  reals,  així  com  determinar  perímetres,  àrees  i  mesures            
d’angles   de   figures   planes   utilitzant   la   unitat   de   mesura   adequada.  
4.-  Interpretar  dades,  taules  i  gràfics  estadístics,  així  com  els  paràmetres            
estadístics  més  usuals,  procedents  de  fets  coneguts  de  l’entorn,  així  com            
d’altres   àrees.  
5.-  Fer  prediccions  sobre  la  possibilitat  que  esdevingui  un  succés  a  partir             
d’informació   prèviament   obtinguda   de   forma   empírica   o   raonada.  
6.-  Fer  conjectures,  experimentar,  comprovar,  argumentar,  generalitzar  i         
particularitzar  en  contextos  reals  relacionats  amb  els  nombres,  la  geometria,  els            
patrons,   l’estadística    i   l’atzar.  
7.-  Reconèixer  diferents  tipus  de  nombres  (naturals,  enters,  fraccionaris,          
decimals)  de  formes  geomètriques  planes  i  de  taules  i  gràfics  estadístics,  i  usar              
les  relacions  entre  ells  per  resoldre  situacions  que  apareixen  en  treballs  per             
projectes   realitzats   des   de   la   pròpia   àrea   o   de   manera   interdisciplinària.  
8.-  Reconèixer,  descriure  i  representar  figures  planes  i  identificar  simetries  en            
l’entorn  que  ens  envolta  i  aplicar  el  coneixement  geomètric  per  descriure  el  món              
físic.  
9.-  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.  
10.-Representar  conceptes  o  relacions  matemàtiques  de  diverses  maneres,  ser          
capaç   de   comprendre   les   dels   altres   i   valorar   la   més   adequada   a   cada   situació.  
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2n   ESO:  
1.-  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  en  els  qual  calgui  la             
utilització  de  les  quatre  operacions  amb  nombres  enters,  fent  ús  de  la  forma              
de   càlcul   més   apropiada   i   valorant   l’adequació   del   resultat   al   context.  
2.-  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana  en  els  quals  calgui  l’ús  dels              
nombres  racionals  (fraccions,  decimals  i  percentatges),  les  seves  operacions  i           
propietats,  usant  la  forma  de  càlcul  més  apropiada  i  valorant  l’adequació  del             
resultat   al   context.  
3.-  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana,  d’altres  matèries  i  de  les  pròpies              
matemàtiques  utilitzant,  símbols  i  mètodes  algebraics  (equacions  de  1r  grau),  i            
avaluar   altres   mètodes   de   resolució   possibles,   com   per   exemple   l’assaig   error.  
4.-  Identificar  relacions  de  proporcionalitat  numèrica  i  geomètrica  i  utilitzar-les           
per   resoldre   problemes   en   situacions   de   la   vida   quotidiana.  
5.-  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.  
6.-  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.  
7.-  Fer  conjectures,  experimentar,  comprovar,  argumentar,  generalitzar  i         
particularitzar  en  contextos  reals  relacionats  amb  els  nombres,  la  geometria  i            
les   funcions.  
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.-  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.  
10.-  Representar  conceptes  o  relacions  matemàtiques  de  diverses  maneres,          
ser  capaç  de  comprendre  les  dels  altres  i  valorar  la  més  adequada  a  cada               
situació.  
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3r   ESO:  
 1.-  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana,  d’altres  matèries  i  de  les  pròpies               
matemàtiques,  utilitzant  diferents  tipus  de  nombres  (racionals),  símbols  i          
mètodes  algebraics  (equacions  de  1 r  i  2 n  grau  i  sistemes  d’equacions),  i  avaluar              
altres  mètodes  de  resolució  possibles,  per  exemple  l’assaig  error  o  bé  el  càlcul              
numèric   amb   mitjans   tecnològics   .  
2.-  Resoldre  situacions  en  què  cal  identifica  relacions  quantitatives  i             
determinar  el  tipus  de  funció  (lineal  o  de  proporcionalitat  inversa)  que  pot             
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,            
utilitzant  la  proporcionalitat  geomètrica  i  les  transformacions  geomètriques,  i          
relacionar-ho  amb  els  mitjans  tecnològics  que  s’usen  per  fer  mesures           
indirectes.  
5.-  Elaborar  estudis  estadístics  i  interpretar  taules  i  gràfics  estadístics,  així  com             
els  paràmetres  de  centralització  i  dispersió  més  usuals  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,              
arribant   a   successos   compostos   en   casos   senzills.  
7.-  Analitzar  i  avaluar  les  estratègies  i  el  pensament  matemàtic  propi  i  dels              
altres,  a  través  del  treball  per  parelles,  en  grup  o  bé  la  posada  en  comú  amb                 
tota   la   classe.  
8.-  Utilitzar  models  geomètrics  per  facilitar  la  comprensió  de  conceptes  i            
propietats  d'altres  blocs  de  les  matemàtiques  (  numèrics  i  algebraics)  i  per  a  la               
resolució   de   problemes   en   contextos   d'altres   disciplines.   
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.-  Seleccionar  i  usar  tecnologies  diverses  per  gestionar  i  mostrar  informació,            
i   visualitzar   i   estructurar    idees   o   processos   matemàtics.   
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4t   ESO:  
1.- Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana,  d’altres  matèries  i  de  les  pròpies              
matemàtiques,  utilitzant  diferents  tipus  de  nombres  (racionals  i  irracionals),          
símbols  i  mètodes  algebraics  (equacions  de  1 r  i  2 n  grau  i  sistemes  d’equacions  i               
inequacions  lineals),  i  avaluar  altres  mètodes  de  resolució  possibles,  per           
exemple   l’assaig   error   o   bé   el   càlcul   numèric   amb   mitjans   tecnològics.  
2.-  Resoldre  situacions  en  què  cal  identificar  relacions  quantitatives  i  determinar            
el  tipus  de  funció  (quadràtica,  exponencial,  logarítmica  i  definida  a  trossos)  que             
pot  modelitzar-les.  També  aproximar  i  interpretar  taxes  de  variació  a  partir  d’una             
gràfica  de  dades  numèriques  o  mitjançant  l’estudi  dels  coeficients  de           
l’expressió   algebraica.  
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            
(l'agrimensura  i  la  navegació),  utilitzant  la trigonometria  i  relacionar-ho  amb  els            
mitjans   tecnològics   que   actualment   s'usen   per   fer   mesures   indirectes.  
5.-  Elaborar  estudis  estadístics  i  interpretar  taules  i  gràfics  estadístics,  així  com             
els  paràmetres  estadístics  més  usuals,  amb distribucions  unidimensionals  i          
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  tècniques  de  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  estratègia  de  resolució  de             
problemes,  com  la  realització  de  conjectures,  la  seva  justificació  i           
generaliització,  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  propi  i  dels              
altres,  a  través  del  treball  per  parelles,  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            
afavoreixen   l'anàlisi   de   situacions   i   el   raonament.  
10.-  Reconèixer  models  numèrics  (racionals  i  successions),  funcionals  (  lineals           
i  de  proporcionalitat  inversa,  quadràtic,  exponencial,  logarítmica,  definida  a          
trossos),  geomètrics  (trigonomètrics  i  analítics),  estadístics  i  situacions         
aleatòries  en  contextos  no  matemàtics  o  en  d'altres  matèries  i  utilitzar  les  seves              



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

característiques  i  propietats  per  resoldre  situacions  que  apareixen  en  treballs           
per   projectes   realitzats   des   de   la   pròpia   àrea   o   de   manera   interdisciplinària.   
11.-  Expressar  oralment  i  per  escrit,  amb  precisió,  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.   
12.-  Seleccionar  i  usar  tecnologies  diverses  per  gestionar  i  mostrar  informació,            
i   visualitzar   i   estructurar    idees   o   processos   matemàtics.   
 
ÀMBIT   CIENTÍFICOTECNOLÒGIC.   TECNOLOGIA.  
 
1r   ESO:  
1.  Comunicar  de  forma  oral  i  escrita  els  treballs  quotidians  i  els  projectes              
realitzats  utilitzant  aplicacions  informàtiques  que  integrin  diferents  mitjans  de          
presentació.  
2.  Utilitzar  Internet  de  forma  correcta  per  comunicar-se,  cercar,  descarregar,           
intercanviar  i  publicar  informació,  així  com  conèixer-ne  el  funcionament,          
l’estructura   i   la   terminologia.  
3.  Utilitzar  aplicacions  digitals  col·laboratives  per  compartir  les  tasques          
realitzades   i   treballar   en   equip.  
4.  Identificar  i  seguir  de  forma  seqüenciada  les  fases  del  procés  tecnològic  en              
l’execució   de   projectes.  
5.  Desenvolupar  projectes  tecnològics  treballant  de  forma  grupal  tot  respectant           
l’opinió   dels   companys   i   col·laborant   en   les   tasques   realitzades.  
6.  Analitzar  objectes  quotidians  indicant  els  materials  que  els  componen,  així            
com   la   seva   funcionalitat   i   ergonomia.  
7.   Representar   objectes   i   interpretar   plànols   senzills   a   escala.  
8.  Representar  objectes  en  croquis  i  plànols  i  acotar-los  seguint  les  normes             
estandarditzades.   
9.  Emprar  correctament  els  instruments  de  mesura  bàsics  triant  els  que  són             
adequats   en   funció   de   la   mesura   a   realitzar.   
10.  Emprar  correctament  eines  i  màquines,  observant  les  mesures  de  seguretat            
corresponents  i  triant  les  que  són  adequades  en  funció  de  l’operació  a  realitzar  i               
el   material   sobre   el   que   s’actua.   
11.  Dissenyar  i  construir  objectes  senzills  fent  servir  els  materials  i  les  eines              
adequades   i   emprant   programari   de   disseny.   
12.   Definir   les   propietats   i   aplicacions   dels   diferents   materials   bàsics   i   tècnics.   
13.  Valorar  la  necessitat  de  fer  un  ús  responsable  dels  materials  respecte  de  la               
sostenibilitat,   evitant   el   malbaratament.   



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

14.  Proposar  mesures  de  reciclatge  de  materials  incloses  en  la  construcció            
d’objectes.  
 
2r   ESO:  
1.  Comunicar  els  projectes  realitzats  utilitzant  mitjans  digitals,  emprant  el           
llenguatge  tecnològic  adequat  i  incloent-hi  diferents  elements  visuals  (taules,          
gràfics,   imatges).  
2.  Representar  objectes  en  sistema  dièdric  i  acotar-los  seguint  les  normes            
estandarditzades.  
3.  Seleccionar,  gestionar  i  tractar  la  informació  d’Internet  de  forma  correcta  per             
tal   de   generar   nou   coneixement.   
4.  Comprendre  i  descriure  el  funcionament  de  circuits  elèctrics  bàsics  i  les             
seves  aplicacions  a  sistemes  tècnics  senzills.  Dissenyar  i  construir  circuits           
elèctrics   bàsics   tant   amb   components   com   mitjançant   l’ús   de   simuladors.   
5.   Integrar   circuits   de   baixa   tensió   a   objectes   de   construcció   pròpia.   
6.  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.  Valorar  la              
necessitat  d’un  consum  raonat  d’energia  a  la  vida  quotidiana  i  la  utilització             
d’estratègies   adequades   per   aconseguir-ho.   
7.  Comprendre  els  efectes  i  les  interrelacions  de  les  magnituds  elèctriques            
bàsiques   i   realitzar   mesures   de   forma   experimental   i   mitjançant   simuladors.  
8.  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  el  procés  industrial  d’un  producte            
característic   de   la   zona.   
9.  Analitzar  els  processos  de  fabricació  relacionats  amb  l’aplicació  de           
tecnologies   digitals,   específicament   amb   la   impressió   en   3D.   
10.  Comprendre  el  funcionament  de  les  empreses  virtuals  i  el  seu  model  de              
negoci.   
12.   Representar   problemes   simples   mitjançant   algorismes.  
13.   Dissenyar   programes   simples   seguint   estructures   clares.   
 
3r   ESO:  
1. Utilitzar  fulls  de  càlcul  per  estimar  el  cost  dels  projectes  desenvolupats  i             

dissenyar-ne  el  pla  de  comercialització,  així  com  valorar  la  seva           
sostenibilitat.  

1. Construir  un  objecte  establint  un  pla  de  treball  organitzat  que  permeti  arribar             
a  una  solució  correcta  tenint  en  compte  criteris  d’estalvi  de  recursos  i             
respecte  pel  medi  ambient  tot  seguint  les  normes  de  seguretat  de  treball             
amb   eines   i   materials.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

2. Utilitzar   correctament   la   simbologia   i   el   llenguatge   tècnic.  
3. Dur   a   terme   presentacions   que   integrin   eines   digitals   i   programari   específic.  
4. Definir  els  diferents  tipus  d’estructures  i  identificar-les  en  objectes  d’ús           

quotidià,   indicant   els   tipus   d’esforços   a   què   estan   sotmeses.  
5. Emprar  simuladors  per  analitzar  l’estabilitat  d’estructures  simples  i  analitzar          

els   esforços   a   què   estan   sotmeses.  
6. Dissenyar  i  construir  estructures  que  formin  part  d’un  projecte  tecnològic,           

tenint   en   compte   aspectes   dels   materials:   rigidesa,   lleugeresa,   flexibilitat.  
7. Reconèixer  la  font  i  el  tipus  d’energia  que  permet  el  funcionament  de             

diferents   màquines.   Cercar   estratègies   d’estalvi   energètic.  
8. Comprendre  i  descriure  el  funcionament  i  l’aplicació  dels  diferents          

mecanismes  de  transmissió  i  transformació  del  moviment  a  partir  de  l’anàlisi            
i   l’observació   d’aquests   mecanismes   en   diferents   màquines.  

9.  Dissenyar,  construir  i  simular  sistemes  de  mecanismes  que  fan  una  funció             
determinada   dins   d’un   projecte   tecnològic.  

10.  Analitzar  mecanismes  i  sistemes  de  mecanismes  mitjançant  l’ús  de           
simuladors   digitals.  

11.  Conèixer  el  funcionament  bàsic  dels  principals  tipus  de  comunicació  a            
distància   i   reflexionar   sobre   el   seu   ús   i   abús.  

12.  Analitzar  l’impacte  de  l’electrònica  en  l’evolució  dels  sistemes  de           
comunicació.  

13.   Definir   i   identificar   els   diferents   components   d’un   programa   informàtic.  
14.  Dissenyar  programes  informàtics  simples  aplicables  a  necessitats         

concretes   del   seu   entorn   immediat.  
15.  Elaborar  programes  informàtics  simples  aplicant  estructures  de         

programació  que  incloguin  operadors,  estructures  condicionals  i  estructures         
de   repetició.  

4r   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.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

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.  
 
ÀMBIT   CIENTÍFICOTECNOLÒGIC.   INFORMÀTICA.  
 
4r   ESO:  
1.  Descriure  les  característiques  dels  diferents  tipus  de  comunicació  entre           
dispositius.   
2.  Seleccionar,  configurar  i  programar  dispositius  digitals  segons  les  tasques  a            
realitzar.  
3.  Descriure  el  funcionament  de  xarxes  de  comunicació  i  treballar  com  a             
usuaris   en   xarxes   locals.  
4.  Desenvolupar  continguts  per  a  la  xarxa  Internet,  incorporant  recursos           
multimèdia   i   aplicant   estàndards   d’accessibilitat.   
5.  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.  
6.  Actuar  de  forma  crítica  i  responsable  en  l’ús  de  les  TIC,  tot  considerant               
aspectes   ètics,   legals,   de   seguretat,   de   sostenibilitat   i   d’identitat   digital  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

7.  Participar  en  entorns  de  comunicació  interpersonal  i  publicacions  virtuals  per            
compartir   informació.  
8.  Construir  nou  coneixement  personal  mitjançant  estratègies  de  tractament  de           
la   informació   amb   el   suport   d’aplicacions   digitals.  
9.  Organitzar  i  utilitzar  un  entorn  personal  de  treball  i  aprenentatge  amb  eines              
digitals   per   desenvolupar-se   en   la   societat   del   coneixement.  
10.  Realitzar  accions  de  ciutadania  i  de  desenvolupament  personal,  tot  utilitzant            
els   recursos   digitals   propis   de   la   societat   actual.  
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.  Cercar,  contrastar  i  seleccionar  informació  digital  adequada  per  al  treball  a             
realitzar,   tot   considerant   diverses   fonts   i   mitjans   digitals.  
14.  Descriure  els  diferents  tipus  de  sistemes  operatius  i  gestionar  el  programari             
de   caràcter   genèric.  
15.  Realitzar  programes  simples  per  a  diferents  tipus  de  dispositius  que  integrin             
diverses   funcions   i   aplicats   a   resoldre   una   necessitat   de   l’entorn   immediat.  
16.  Analitzar  els  diferents  elements  de  control  de  sistemes  automàtics  i            
descriure’n   el   funcionament   i   les   aplicacions.  
17.  Dissenyar  i  construir  sistemes  automàtics  o  robots  utilitzant  les  eines            
informàtiques  adequades  per  programar-los  i  aplicar-los  a  sistemes  tècnics          
quotidians.  
18.  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.   
19.  Utilitzar  les  aplicacions  d’edició  de  textos,  presentacions  multimèdia,          
tractament   de   dades   numèriques   per   a   la   producció   de   documents   digitals.  
20.  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.  
21.  Fomentar  hàbits  d’ús  saludable  de  les  TIC  vinculats  a  l’ergonomia  per  a  la               
prevenció   de   riscos.  
22.  Aplicar  tècniques  d’edició  digital  a  imatges  fotogràfiques  i  diferenciar-les  de            
les   imatges   generades   per   ordinador.   
23.   Realitzar   fotografies   en   format   digital,   editar-les   i   modificar-ne   el   format.  
24.   Capturar,   editar   i   muntar   fragments   de   vídeo   amb   àudio.   
25.  Utilitzar  les  aplicacions  bàsiques  d’edició  d’imatge  fixa,  so  i  imatge  en             
moviment   per   a   produccions   de   documents   digitals.  
26.  Realitzar  activitats  en  grup  tot  utilitzant  eines  i  entorns  virtuals  de  treball              
col·laboratiu  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

27.  Integrar  diferents  elements  (text,  imatge,  so)  en  un  mateix  contingut  a             
través   d’una   aplicació   multimèdia.   
28.  Dissenyar  i  elaborar  presentacions  destinades  a  donar  suport  al  discurs            
verbal   en   l’exposició   d’idees   i   projectes,   integrant   elements   multimèdia.  
 
ÀMBIT   CIENTÍFICOTECNOLÒGIC.   FÍSICA   I   QUÍMICA  
 
2n   ESO:  
1.  Plantejar  preguntes  investigables,  dissenyar  petites  investigacions  per         
donar-hi   resposta   i   elaborar   els   informes   corresponents.  
2.  Interpretar  diferents  textos  científics  a  partir  de  llegir  críticament  documents            
sobre  recerques  fetes  per  altres  i  valorar-ne  els  procediments  i  les  raons             
aportades.  
3.  Descriure  materials  de  diferent  tipus  (minerals,  roques,  metalls,  aire,  aigua)            
tant  a  partir  d’identificar  les  seves  propietats  i  de  mesurar-les,  com  de  distingir              
si   es   tracta   d’una   mescla   heterogènia,   una   solució   o   una   substància   pura.  
4.  Dissenyar  i  realitzar  la  separació  dels  components  d’una  mescla  senzilla,  i             
relacionar  les  tècniques  aplicades  amb  els  mètodes  de  separació  de  mescles            
utilitzats   en   contextos  
quotidians   o   industrials,   com   per   exemple   la   cuina   o   el   reciclatge   de   materials.  
5.  Interpretar  observacions  d’alguns  canvis  en  els  materials  a  partir  d’imaginar            
la  matèria  formada  per  partícules.  Justificar  d’acord  amb  les  observacions           
realitzades   la   idoneïtat   del   model   interpretatiu.  
6.  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.  
7.  Establir  la  velocitat  d’un  cos  com  la  relació  entre  el  desplaçament  i  el  temps                
emprat.  
8.  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.  
9.  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.  
 
 
 



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

3r   ESO:  
1.  Elaborar  conclusions  en  funció  de  les  evidències  recollides  en  un  procés             
experimental,  identificar  els  supòsits  que  s’han  assumit  en  deduir-les,  i           
argumentar-les.  
2.  Argumentar  el  punt  de  vista  propi  sobre  temes  sociocientífics  a  partir  de  llegir               
críticament  documents  sobre  recerques  fetes  per  altres  per  poder  valorar  els            
procediments   i   les   raons   aportades.  
3.  Identificar  materials  d’ús  habitual  en  el  nostre  entorn,  i  distingir  si  es  tracten               
d’elements,  compostos  o  mescles  a  partir  de  dissenyar  processos  per  obtenir            
evidències   experimentals.  
4.  Utilitzar  la  taula  periòdica  per  obtenir  dades  d’elements  químics  i  aplicar  un              
model  elemental  d’àtom  per  interpretar-ne  la  diversitat  i  algunes  de  les            
propietats.  
5.  Identificar  canvis  químics  en  l’entorn  quotidià  i  en  el  cos  humà,  i  justificar-los               
a  partir  d’evidències  observades  experimentalment.  Cercar  informació,        
avaluar-la  críticament  i  prendre  decisions  justificades  sobre  l’ús  que  fem  dels            
materials   en   l’entorn   proper.  
6.  Utilitzar  el  model  atomicomolecular  per  interpretar  i  representar  reaccions           
químiques,   així   com   la   conservació   de   la   massa   en   sistemes   tancats.  
7.  Planificar  algun  experiment  i  realitzar  prediccions  sobre  la  influència  de            
diferents  variables  en  la  velocitat  de  reacció.  Descriure  l’efecte  dels           
catalitzadors   en   reaccions  
d’interès   quotidià.  
8.  Diferenciar  entre  velocitat  mitjana  i  instantània  a  partir  de  gràfiques            
espai-temps   i   velocitat-temps   i   deduir   el   valor   de   l’acceleració.  
9.  Reconèixer  la  força  gravitatòria  com  a  responsable  del  pes  i  dels  moviments              
dels   astres.  
10.  Interpretar  fenòmens  d’interacció  elèctrica  utilitzant  el  model  atòmic  de  la            
matèria  i  el  concepte  de  càrrega  elèctrica.  Classificar  substàncies  en  funció  de             
criteris   de   conductivitat   elèctrica.   
 
 
 
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.  
2.Planificar  i  dur  a  terme  una  recerca  experimental  per  resoldre  problemes            
científics  senzills,  que  comportin  la  realització  de  totes  les  fases  del  procés             



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

d’investigació  i  comunicar  el  procés  i  els  resultats  mitjançant  un  informe  escrit  i              
una   presentació   en   públic.  
3.Realitzar  i  interpretar  representacions  gràfiques  de  processos  químics  o  físics           
a   partir   de   taules   de   dades   i   de   les   lleis   o   principis   involucrats.  
4.Justificar  el  caràcter  relatiu  del  moviment  i  la  necessitat  d’un  sistema  de             
referència  i  de  vectors  per  descriure’l  adequadament,  i  aplicar-ho  a  la            
representació   dels   diversos   tipus   de   desplaçament.  
5.Descriure  de  forma  qualitativa  les  característiques  principals  (posició,         
velocitat  i  acceleració)  de  diversos  tipus  de  moviment  a  partir  de  l’anàlisi  de  les               
gràfiques.  
6.Resoldre  problemes  de  moviments  rectilinis  i  circulars,  utilitzant  una          
representació  esquemàtica  amb  les  magnituds  vectorials  implicades  expressant         
els   resultats   en   unitats   del   SI.  
7.Elaborar  i  interpretar  gràfiques  que  relacionin  les  variables  del  moviment           
partint  d’experiències  de  laboratori  o  d’aplicacions  virtuals  interactives  i          
relacionar  els  resultats  obtinguts  amb  les  equacions  matemàtiques  que  vinculen           
aquestes   variables.  
8.Utilitzar  les  lleis  de  Newton  per  justificar,  en  casos  quotidians,  la  relació  entre              
les  forces  que  actuen  sobre  un  cos  i  les  característiques  del  seu  moviment,              
incloent-hi   el   cas   de   l’equilibri.   
9.Resoldre  problemes  per  poder  explicar  fenòmens  quotidians  relacionats  amb          

la   pressió.  
10.Resoldre  problemes  per  poder  explicar  fenòmens  quotidians  relacionats         

amb   el   treball,   la   potència   i   l’energia.  
11.Interpretar  de  forma  senzilla  els  moviments  dels  astres  i  de  les  naus             
espacials,   així   com   alguns   dels   problemes   que   comporten.  
11.Reconèixer  la  calor  com  una  forma  de  transferència  d’energia,  identificant           
les   situacions   en   què   es   produeixen   així   com   la   forma   de   propagació.  
12.Relacionar  la  calor  amb  els  efectes  que  produeix  en  els  cossos:  variació  de              
temperatura,   canvis   d’estat   i   dilatació.  
13.Interpretar  diversos  fenòmens  com  a  resultat  de  la  transferència  d’energia           
mitjançant   ones.   
14.Interpretar  algunes  evidències  de  la  distribució  dels  electrons  en  nivells           
energètics   dins   de   l’àtom.   
15.Argumentar  la  relació  entre  la  distribució  dels  electrons  dins  l’àtom  i            
l’organització   dels   elements   en   la   taula   periòdica.   
16.Relacionar  algunes  propietats  de  les  substàncies  amb  la  seva  estructura  i            
les   característiques   dels   seus   enllaços.  
17.Formular   i   anomenar   compostos   inorgànics   binaris.  
18.Representar  l’estructura  d’algunes  substàncies  orgàniques  d’interès  quotidià        
i   relacionar-les   amb   les   seves   propietats.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

19.Relacionar  la  capacitat  de  l’àtom  de  carboni  per  formar  enllaços  amb  la  gran              
quantitat  de  compostos  que  l’inclouen  i  la  seva  importància  en  la  química  de  la               
vida.   
20.Identificar  els  hidrocarburs  com  a  recurs  energètic  i  els  problemes           
ambientals   relacionats   amb   el   seu   ús.  
21.Interpretar  reaccions  químiques  tenint  en  compte  els  aspectes  materials,          
energètics  i  cinètics  i  ser  capaç  d’aplicar-los  a  l’anàlisi  d’alguns  processos            
químics   naturals   o   industrials   d’importància   a   la   vida   quotidiana.   
22.Saber  realitzar  càlculs  de  quantitats  de  substància  senzills  a  partir           
d’equacions   químiques.  
23.Reconèixer  el  pH  com  a  indicador  ambiental  i  identificar  i  mesurar  la             
fortalesa   d’àcids   i   bases   en   assajos   de   laboratori.  
 
ÀMBIT  CIENTÍFICOTECNOLÒGIC.  BIOLOGIA  I     
GEOLOGIA  
1r   ESO:  
1.  Plantejar  preguntes  que  possibilitin  la  descripció  d’un  fenomen  o  d’un  ésser             
viu,   a   partir   de   l’observació   i   la   identificació   de   diferències.  
2.  Elaborar  informes  sobre  el  treball  realitzat,  fent  servir  amb  precisió  el             
vocabulari   pertinent.  
3.  Identificar  a  partir  de  preparacions  microscòpiques,  fotografies  i  diagrames,           
algunes  característiques  i  orgànuls  de  la  cèl·lula,  relacionant  la  diversitat  de            
formes   i   mides   amb   les   funcions   que   realitzen.  
4.  Justificar  què  és  un  ésser  viu  a  partir  d’observacions  directes  i  indirectes  de               
cadascuna  de  les  característiques  dels  éssers  vius  (es  nodreixen,  es           
relacionen,   es   reprodueixen   i   estan   formats   per   cèl·lules).  
5.  Descriure  les  característiques  generals  dels  cinc  Regnes  i  saber  identificar  i             
classificar  organismes  als  diferents  regnes  a  partir  de  l’observació  d’imatges,           
fotografies...  
6.  Identificar,  a  partir  de  l’observació  directa  o  indirecta,  organismes  o  el  grup  al               
qual   pertanyen,   utilitzant   claus   dicotòmiques   senzilles.  
7.  Aportar  evidències  (experimentals  o  bé  simulades)  que  provin  que  un            
organisme   determinat   és   autòtrof   o   heteròtrof.  
8.   Identificar   la   funció   de   relació   en   diferents   éssers   vius.  
9.  Identificar  el  tipus  de  reproducció  (sexual  o  asexual)  d’un  organisme  a  partir              
de   les   característiques   del   seu   cicle   biològic.  
 
10.  Identificar  i  descriure  els  principals  tipus  de  minerals  i  roques,  en  particular              
les  de  l’entorn  proper,  i  proposar  hipòtesis  sobre  el  seu  origen  i  els  canvis               
soferts   al   llarg   del   temps.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

11.  Argumentar  amb  vocabulari  científic  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.  
 
 
3r   ESO:  
1.  Interpretar  el  funcionament  del  cos  humà  reconeixent  les  relacions  entre  els             
diferents   aparells   i   sistemes.  
2.  Explicar  els  processos  que  es  donen  en  la  funció  de  nutrició,  relacionant-los              
amb  els  aparells  i  sistemes  corresponents,  amb  l’intercanvi  de  matèria  i  energia             
amb   el   medi   i   amb   la   funció   de   cada   nutrient.  
3.  Justificar  la  importància  de  l’alimentació  equilibrada  i  la  relació  de  les  dietes              
amb   la   salut,   mitjançant   exemples   pràctics.  
4.  Diferenciar  malalties  infeccioses  i  no  infeccioses  i  explicar-ne  les  causes,  la             
prevenció   i   el   tractament   de   les   més   comunes.  
5.  Valorar  la  importància  del  funcionament  correcte  dels  sistemes  nerviós,           
endocrí   i   immunitari   per   a   l’equilibri   del   cos.  
6.  Relacionar  el  funcionament  dels  ossos  i  els  músculs  amb  els  factors  de  risc               
que   poden   afectar   l’aparell   locomotor.  
Descriure  els  processos  implicats  en  la  funció  de  relació  identificant  els  òrgans  i              
les   estructures   que   participen   en   cada   procés.  
7.  Explicar  el  funcionament  dels  òrgans  sexuals,  relacionar  el  cicle  menstrual            
amb  l’ovulació  i  el  període  fèrtil,  i  valorar  l’eficàcia  dels  mètodes  per  controlar  la               
natalitat.  Diferenciar  entre  mètodes  anticonceptius  i  mètodes  de  prevenció  de           
les   malalties   de   transmissió   sexual.  
8.  Utilitzar  arguments  relacionats  amb  el  funcionament  del  cos  humà  per            
justificar  el  risc  del  tabac,  l’alcohol  i  altres  drogues.  Valorar  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.  
9.  Argumentar  sobre  temes  sociocientífics  controvertits  a  partir  de  la  lectura  de             
documents   sobre   recerques   i   avenços   científics.  
10.  Elaborar  conclusions  a  partir  de  les  evidències  recollides  en  un  procés  de              
recerca.  
 
 
 
 
 
 



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

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             
relacionar-los   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.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

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.  
 
 
 
 
 
ÀMBIT   SOCIAL.   GEOGRAFIA   I   HISTÒRIA  
 
 
1r   ESO:  

1. Coneix   les   línies   imaginàries   de   la   Terra   i   en   sap   la   utilitat.  
2. Coneix  els  diferents  tipus  de  mapes  i  interpreta  correctament  escales           

gràfiques.  
3. Coneix   els   sistemes   principals   de   projecció   cartogràfica.   
4. Identifica   els   principals   elements   del    relleu   dels   continents.  
5. Coneix   l’acció   formadora   del   relleu.  
6. Sap   treballar   i   interpretar   mapes   i   perfils   topogràfics.  
7. Diferencia  els  moviments  més  importants  de  l’aigua:  corrents  marins,          

marees   i   ones.  
8. Sap   situar   els   oceans,   mars,   rius   i   llacs   més   importants.  
9. Coneix  els  factors  atmosfèrics,  la  forma  de  representació  i  les           

conseqüències   d’alguns   fenòmens   naturals.   
10.Coneix   els   diferents   climes   que   existeixen   al   món  
11. Sap   construir   i   interpretar   un   climograma.  
12.Sap   caracteritzar   els   diferents   paisatges   naturals   i   humanitzats.  
13.Sap  valorar  els  impactes  que  tenen  sobre  els  ecosistemes  l’explotació           

dels   recursos   naturals   i   els   canvi   climàtic.  
14.Comprèn   el   procés   d’hominització.  
15.Sap  l’evolució  i  els  canvis  des  de  les  primeres  comunitats  recol·lectores            

fins   a   la   revolució   agrícola.  
16.Coneix   les   primeres   civilitzacions.  
17.Sap  explicar  el  desenvolupament  de  la  societat  egípcia  així  com  les            

característiques   de   la   seva   religió.  
18.Sap  analitzar  l’organització  de  les  polis  gregues  i  la  seva  expansió  per  la              

Mediterrània.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

19.Coneix  els  pobles  ibers  i  celtes,  les  seus  formes  de  vida  i  els  pobles               
colonitzadors   que   van   arribar   a   les   costes   de   la   Península   Ibèrica.  

20.Descriu   l’origen   i   evolució   de   les   diferents   etapes   de   Roma.  
21.Exposa  críticament  les  diferències  socials  existents  dintre  de  la  societat           

romana.  
22. Identifica  les  principals  característiques  arquitectòniques,  escultòriques  i        

pictòriques   de   la   cultura   clàssica.  
23.Sap   diferenciar   i   explicar   els   trets   religiosos   de   Grècia   i   Roma.  
24.Coneix  i  explica  els  principals  trets  de  la  romanització  a  la  Península             

Ibèrica.  
25.Reconeix   els   diferents   exemples   de   patrimoni   romà   a   Hispània.  

 
 
 
2n   ESO:  

1. Coneix  les  diferents  etapes  de  l’Edat  Mitjana  i  els  fets  més  importants  de              
cadascuna.  

2. Entén  qui  eren  els  pobles  germànics  i  perquè  van  envair  els  territoris  de              
l’Imperi   romà.  

3. Coneix   l’organització   política,   social   i   econòmica   dels   regnes   germànics.  
4. Sap   comparar   aquesta   organització   amb   la   de   l’antic   Imperi   romà.  
5. Reconeix  les  característiques  del  regne  visigot  i  el  seu  llegat  a  la             

península   ibèrica.  
6. Coneix   la   importància   del   cristianisme   i   de   l’Islam   en   l’Edat   Mitjana.  
7. Sap   definir   el   concepte   Feudalisme.  
8. Coneix   l’organització   política,   social   i   econòmica   de   l’època   feudal.  
9. Entén   el   sistema   feudal   i   el   seu   desenvolupament   a   Europa.  
10.Sap   explicar   les   característiques   de   l’art   romànic.  
11. Coneix  les  obres  més  rellevants  d’aquest  art  en  arquitectura,  escultura  i            

pintura.  
12.Coneix  algunes  de  les  manifestacions  artístiques  del  romànic  al  nostre           

territori.  
13.Situa  en  el  temps  i  l’espai  les  diferents  unitats  polítiques  que  van             

coexistir   en    la   península   ibèrica.  
14.Coneix   i   sap   valorar   la   diversitat   cultural   d’aquestes   unitats   polítiques.  
15.Coneix  el  paper  del  cristianisme  en  la  configuració  de  les  mentalitats  de             

les   societats   en   època   medieval.  
16.Analitza   els   orígens   de   l’Islam.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

17.Coneix   les   característiques   fonamentals   d’aquesta   religió.  
18.Coneix   la   difusió   de   l’Islam.  
19.Coneix  el  paper  de  l’Islam  en  la  configuració  de  les  mentalitats  en             

l’època   medieval.  
20.Coneix  i  valora  la  importància  de  l’Islam  a  la  península  ibèrica  i  el  seu               

llegat   cultural   i   artístic.  
21.Coneix   què   va   ser   i   quina   importància   va   tindre   el   Camí   de   Sant   Jaume.  
22.Analitza   les   característiques   de   l’art   gòtic,  
23. Identifica  les  obres  més  rellevants  d’aquest  art  en  arquitectura,  pintura  i            

arts   menors.  
24.Coneix   les   manifestacions   d’aquest   art   al   nostre   territori.  
25.Coneix  les  causes  del  desenvolupament  de  les  ciutats  i  la  burgesia  a  la              

plena   Edat   Mitjana.  
26.Analitza  què  va  significar  per  a  l’Europa  medieval  la  crisi  demogràfica  del             

segle   XIV.  
27. Identifica  les  principals  institucions  de  govern  als  territoris  hispànics  a           

l’època   medieval.  
28.Coneix  i  sap  utilitzar  els  conceptes  d’anàlisi  demogràfica  (natalitat,          

mortalitat,   creixement   natural,   etc.)  
29.Coneix  els  conceptes  referits  a  l’estructura  de  la  població  a  nivell            

europeu,   espanyol   i   també   del   nostre   territori.  
30.Coneix   les   àrees   i   funcions   urbanes.  
31.Analitza  les  relacions  urbanes  amb  el  territori  i  el  dinamisme  econòmic            

que   generen.  
32. Identifica   les   grans   àrees   urbanes   del   món.  
33.Coneix  les  característiques  de  l’espai  urbà  a  nivell  europeu,  espanyol  i            

del   nostre   territori.  
34.Analitza   el   fenomen   de   les   migracions   i   com   afecten   a   cada   territori.  
35.Descriu   les   tendències   demogràfiques   del   món   actual.  

3r   ESO:  
1. Sap  distingir  els  països  desenvolupats,  països  subdesenvolupats  i         

països   en   vies   de   desenvolupament.  
2.   Reconeix   els   indicadors   de   l’existència   de   desequilibris.  
3.  Reconeix  quines  són  les  regions  més  desafavorides  del  món  i  les  seves              

causes.  
4.  Sap  explicar  les  conseqüències  que  se’n  deriven  en  l’estil  de  vida  en  les               

regions   subdesenvolupades   del   planeta.  
5.  Coneix  alguna  forma  de  lluitar  contra  les  desigualtats  i  per  un             

desenvolupament   sostenible.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

6.   Distingeix   les   diferents   formes   d’economia.  
7.   Localitza   geogràficament   quines   són   les   regions   industrials   del   món.  
8. Comprèn   les   causes   de   la   localització   o   deslocalització   industrial.  
9. Identifica  quins  són  els  principals  indicadors  de  desenvolupament  o          

subdesenvolupament   al   món.  
10.Descriu  i  analitza  fonts  de  diferents  tipus  (textos,  gràfiques,  mapes,           

dades   estadístiques…)  
11. Sap   definir   què   són   el   comerç   desigual   i   el   deute   extern.  
12.   Reconeix   les   característiques   d’una   societat   democràtica.  
13.   Es   comporta   d’acord   al   valors   democràtics.  
14.  Sap  les  característiques  que  va  tenir  la  monarquia  hispànica  i  com             

afectava   a   Catalunya.  
15.   Distingeix   les   característiques   d’un   sistema   polític   absolutista.  
16.Reconeix  la  importància  (conseqüències  positives)  del  que  va  suposar          

l’ampliació  del  món  conegut,  però  també  les  conseqüències  negatives          
que   se’n   van   derivar.  

17.   Comprèn   per   que   es   van   produir   els   viatges   de   finals   del   s.   XV.  
18. Identifica  i  descriu  les  obres  d’art  més  rellevants  del  Renaixement  i            

Barroc.  
19.  Analitza  la  importància  de  la  Reforma  i  Contrareforma  per  comprendre            

els   esdeveniments   de   la   història   dels   s.XVI,   XVII   i   XVIII.  

4t   ESO:  
1. Analitza  les  causes  i  les  conseqüències  de  la  Guerra  de  Successió  a  la              

monarquia   Hispànica.  
2. Analitza  i  descriu  què  és  la  Revolució  Industrial  i  les  conseqüències            

demogràfiques  socials  i  econòmiques  que  es  produeixen  en  el  seu           
desenvolupament.  

3. Argumenta  les  raons  al  voltant  del  triomf  o  fracàs  de  la  Revolució             
Industrial   a   Espanya.  

4. Exposa   les   diferències   entre   l'Antic   Règim   i   el   liberalisme   parlamentari.  
5. Descriu   i   analitza   els   principals   trets   de   la   Il·lustració  
6. Coneix   les   principals   revolucions   burgeses   del   segle   XIX.  
7. Descriu   i   explica   les   causes   de   l’aparició   del   catalanisme   polític.  
8. Coneix  les  idees  principals  del  socialisme  i  de  l’anarquisme  i  com            

aquestes   influeixen   en   el   naixement   del   moviment   obrer.  
9. Descriu   les   causes,   fets   i   conseqüències   de   la   Primera   Guerra   Mundial.  
10.Coneix   els   principals   fets   de   la   Revolució   Russa.  
11. Sintetitza  els  principals  fets  de  la  Restauració  espanyola  i  de  la            

Dictadura   de   Primo   de   Rivera.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

12.Descriu  i  analitza  l’evolució  del  catalanisme  polític  al  primer  terc  del            
segle   XX   i   l’obra   de   la   Mancomunitat   de   Catalunya.  

13.Coneix  el  comportament  de  l’economia  mundial  en  el  període          
d’entreguerres.  

14.Descriu  i  analitza  les  idees  principals  del  feixisme  i  del  nazisme,  els             
motius  del  seu  auge  i  com  va  influir  en  la  política  d’Europa,  Amèrica  i  el                
nazisme.  

15.Analitza   i   comenta   fonts   gràfiques,   estadístiques   i   textuals.  
16.Coneix   els   principals   fets   rellevants   de   la   II   República   espanyola.  
17.Descriu  i  analitza  les  fases  militars  de  la  Guerra  Civil  espanyola,  les             

ideologies  dels  dos  bàndols,  les  causes  i  conseqüències  del  conflicte           
tant   al   front   com   a   la   reraguarda   i   el   context   europeu   i   internacional.  

18.Descriu   les   causes,   fets   i   conseqüències   de   la   Segona   Guerra   Mundial.  
19.Coneix  i  explica  la  dictadura  franquista  a  Espanya:  causes,  fets  i            

conseqüències.  
20.Coneix   i   explica   l’evolució   política   de   la   Guerra   Freda   i   de   l’URSS.  
21. Identifica  i  analitza  els  principals  fets  de  la  transició  política  espanyola  i             

la   recuperació   de   la   Generalitat.  
22.Coneix  i  explica  què  és  la  Unió  Europea,  les  seves  principals  institucions             

i   actuacions.  
23.Explica  críticament  el  fenomen  de  la  globalització  posant-ne  alguns          

exemples   rellevants.  
24.Situa  en  l’espai  geogràfic  els  fets  més  importants  i  significatius  que  es             

corresponen   al   període   de   la   Història   Contemporània.  
25. Identifica  i  comenta  algunes  de  les  obres  més  rellevants  de  l’art  dels             

segles   XVIII,   XIX   i   XX.  
26. Identifica   i   analitza   alguns   conflictes   en   el   món   actual.   

 

ÀMBIT   SOCIAL.   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                



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

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  de  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   tendeixen   a   solucionar-los.  
 
ÀMBIT   SOCIAL.   EMPRENEDORIA  
 
3r   ESO:  
1.  Reconèixer  les  competències  personals  i  socials  requerides  pel  mercat  de            
treball  per  a  diferents  professions.  Assolir  habilitats  i  actituds  relacionades  amb            
l’emprenedoria.  
2.  Utilitzar  diferents  tipus  de  fonts,  incloses  les  TIC,  per  obtenir  informació  sobre              
les  característiques  del  mercat  de  treball  actual,  tant  de  l’entorn  proper,  com  en              
relació   amb   un   context   europeu   i   internacional.  
3.  Dissenyar  el  propi  projecte  d’itinerari  formatiu  i  professional  per  a  la             
consecució   dels   objectius   personals.  
4.  Identificar  les  parts  que  integren  un  projecte  d’empresa  i  desenvolupar-ne  un             
per  afrontar  els  problemes  que  es  puguin  plantejar,  manifestant  una  actitud            
creativa   i   autònoma   per   gestionar   la   pròpia   feina.  
5.  Descriure  els  productes  financers  més  habituals  per  a  l’estalvi  i  per  a  la               
inversió  que  permet  confeccionar  un  pressupost  personal  per  comprendre  les           
necessitats   de   la   planificació   financera.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

6.  Descriure  els  principals  drets  i  deures  dels  consumidors  en  el  món  financer              
per   reconèixer   les   implicacions   dels   contractes   financers   més   habituals.  
7.  Aplicar  tècniques  de  comunicació  verbal  i  no  verbal  durant  l’exposició  pública             
dels  resultats  d’una  recerca  individual  o  col·lectiva,  amb  el  suport  dels  mitjans             
audiovisuals   i   de   les   TIC.  
 
ÀMBIT   ARTÍSTIC.   MÚSICA  
 
1r   ESO:  
1.Identificar   auditivament   i   representar   gràficament   les   qualitats   físiques   del   so,   
argumentant  les  raons  per  les  quals  el  material  sonor  passa  a  considerar-se             
música.  
2.Comparar  i  establir  les  diferències  entre  les  diverses  maneres  de  percebre  la             
música.  
3.Reconèixer  auditivament  i  expressar  oralment  i  per  escrit,  amb  grafies           
convencionals  i/o  alternatives,  els  elements  i  els  patrons  musicals  bàsics  que            
organitzen   la   música   (ritme,   melodia,   textura,   timbre,   estructura   i   dinàmica).  
4.Comunicar  els  atributs  que  defineixen  els  estils  musicals  que  tenen  més            
presència   en   l’entorn   social.  
5.Utilitzar   els   criteris   de   classificació   dels   instruments   musicals   i   de   les   veus   
humanes   per   al   seu   reconeixement,   creació   o   identificació.  
6.Identificar  auditivament  el  timbre  dels  instruments  més  representatius  i  les           
tessitures   vocals.  
7.Utilitzar  les  eines  tecnològiques  de  suport  a  l’escolta,  la  interpretació,  la            
creació   i   la   recerca   de   coneixement.  
8.Interpretar  el  repertori  treballat  a  l’aula  (amb  instruments,  veu  o  el  cos)  fent              
servir  les  tècniques  adequades,  amb  sincronia,  expressivitat,  eurítmia  i          
participació   activa.  
9.Compondre  i  improvisar  peces  o  fragments  senzills  seguint  les  pautes           
establertes   i   també   de   forma   oberta.  
10.Reflexionar  i  debatre  amb  respecte  i  empatia  sobre  les  experiències           
d’aprenentatge  musical  a  l’aula,  tot  aportant  exemples  i  experiències  pròpies  de            
l’ús   dels   coneixements   musicals   en   la   vida   quotidiana.  
11.Establir   les   vinculacions   de   la   música   amb   d’altres   arts   i   usos   socials.  
12.Generar  dinàmiques  de  treball  col·laboratiu  i  d’ajut  entre  iguals  en  els            
procediments  de  pràctica  musical.  Improvisar  peces  o  fragments  senzills          
seguint   les   pautes   establertes   i   també   de   forma   oberta.  
 
 



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

2n   ESO:  
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.  
 
4t   ESO:  
1.Definir  els  processos  d’ordre  cognitiu  i  emocional  que  intervenen  en  les  fases             
de   percepció   i   comprensió   musical.  
2.Ser  capaç  de  comunicar  i  argumentar  el  gust  musical  propi  i  de  respectar  els               
gustos   i   les   identitats   musicals   dels   altres.  
3.Fer  ús  de  l’escolta  analítica  i  reflexiva,  mostrant  curiositat  i  iniciativa,  per             
expressar  opinions  i  coneixements  sobre  la  diversitat  d’estils  musicals  de  forma            
personal,   crítica   i   creativa.  
4.Relacionar  de  forma  integrada  els  coneixements  teoricopràctics  de  la  música           
amb   relació   al   seu   context   de   creació   i   funció   cultural.  
5.Saber  exposar  els  criteris  estètics  i  estilístics  que  permeten  identificar  les            
músiques  diverses  que  s’escolten  en  els  mitjans  de  comunicació  i  en  l’entorn             
ambiental   quotidià.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

6.Interpretar  el  repertori  musical  amb  la  veu,  els  instruments  i  el  cos  a  partir               
d’un   procés   de   treball   estratègic   i   amb   iniciativa   personal.  
7.Crear  composicions  a  partir  del  consens  general,  les  orientacions  i  les            
finalitats   preteses,   fent   servir   una   àmplia   gama   de   recursos   i   suports.  
8.Utilitzar  eines  i  recursos  per  al  tractament  i  edició  del  so  i  la  imatge  a  partir  del                  
disseny   de   projectes   personals   i/o   col·laboratius.  
9.Presentar   i   defensar   projectes   de   treball   i/o   recerca   entorn   de   la   música.   
10.Elaborar  propostes  interdisciplinàries  vinculades  a  les  arts  escèniques  o          
d’altres   disciplines.  
11.Ser  capaç  d’identificar  i  conèixer  les  professions  vinculades  a  la  música  des             
dels   diversos   usos   i   enfocaments.  
12.Mostrar  iniciativa  en  l’ús  dels  coneixements  assolits  a  l’aula  i  fora  d’ella  per              
dur   a   terme   accions   o   generar   projectes   de   caràcter   axiològic   i   social.  
 
ÀMBIT   ARTÍSTIC.   VISUAL   I   PLÀSTICA  
 
DIMENSIÓ   PERCEPCIÓ   I   ESCOLTA  
L’alumne   ha   de   ser   capaç   de:  
 
Identificar,  comprendre,  relacionar  i  integrar  tots  aquells  elements  dels          
llenguatges  visual  i  musical  que  configuren  aspectes  formals  de  les           
produccions   artístiques   i   saber-ne   fer   una   anàlisi   global   i   una   reflexió   explícita.  
 
DIMENSIÓ   EXPRESSIÓ,   INTERPRETACIÓ   I   CREACIÓ  
Experimentar   i   gaudir   d’experiències   en   la   pràctica   de   les   arts   fent   ús  
d’habilitats   que   es   fonamenten   en   els   coneixements   de   cada   disciplina   artística.  
 
Experimentar   i   gaudir   d’experiències   en   la   pràctica   de   les   arts   fent   ús  
d’habilitats   que   es   fonamenten   en   els   coneixements   de   cada   disciplina   artística.  
 
Participació,  implicació,  esforç,  respecte,  ajut  entre  iguals,  etc.,  atès  que  el            
procés  expressiu,  interpretatiu  i  creatiu  de  l’art,  sobretot  si  es  planteja  en             
formats  de  treball  col·laboratiu,  incorpora  aquests  aprenentatges  en  valors  que           
l’alumnat   ha   de   reconèixer   com   a   aspectes   primordials   de   la   seva   formació.  
 
DIMENSIÓ   SOCIETAT   I   CULTURA  
Adquirir   :  
Coneixements   culturals   i   gestió   de   la   informació   entorn   dels   contextos   artístics  
 
Actituds   d’interès   i   curiositat   que   incrementin   l’apreciació   artística  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

 
Comportaments   actius,   creatius   i   imaginatius   en   què   les   arts   demostren   la   seva  
potencialitat   instrumental   per   convertir-se   en   eines   de   transformació   social.  
 
1r   ESO:  
1. Identificar  els  elements  bàsics  dels  llenguatges  artístics  (configuracions         

estructurals,  variacions  cromàtiques,  orientació  espacial  i  textura)  dels         
objectes   i/o   aspectes   de   la   realitat.  

2. Utilitzar  la  terminologia  pròpia  del  llenguatge  artístic  per  descriure  els           
objectes  i  les  imatges,  les  tècniques  i  els  procediments,  els  materials  i  les              
eines.  

3. Representar  objectes  i  idees  de  forma  bidimensional  i  tridimensional          
aplicant  tècniques  diverses  i  aconseguir  resultats  en  funció  de  la  proposta  i             
les   intencions   prèvies.  

4. Reconèixer  els  processos,  els  materials,  les  tècniques  i  les  estratègies           
emprades   en   imatges   de   l’entorn   audiovisual   i   multimèdia.  

5. Participar  activament  en  projectes  artístics  diversos,  individuals  o  col·lectius,          
aplicant  les  estratègies  pròpies  i  adequades  del  llenguatge  plàstic,  visual  i            
audiovisual.  

6. Realitzar   produccions   artístiques   i   demostrar   iniciativa   i   creativitat.  
7. Utilitzar  el  dibuix  com  a  eina  bàsica  de  representació  i  de  comunicació             

d’idees.  
8. Seleccionar  els  materials  més  adequats  per  crear  un  producte  artístic           

d’acord   amb   uns   objectius   prefixats.  
9. Realitzar  una  producció  artística  seguint  els  processos  de  concepció  i           

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

context   en   què   s’ha   produït.  
 
3r   ESO:  
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          



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

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.  
 
4t   ESO:  
1. Prendre  decisions  per  a  la  realització  de  produccions  artístiques  especificant           

els  
2. objectius,   proposant   diverses   opcions   i   avaluant   la   solució.  
3. Utilitzar  recursos  tecnològics  en  la  producció  d’imatges  visuals  i          

d’audiovisuals.  
4. Realitzar  projectes  que  comporten  processos  de  concepció  i  execució          

cooperativa.  
5. Dibuixar   formes   i   espais   aplicant   els   sistemes   de   representació.  
6. Realitzar  obres  bidimensionals  i  tridimensionals,  experimentant  i  utilitzant         

diversitat   de   materials,   tècniques   i   procediments.  
7. Emprar  estratègies  i  tècniques  pròpies  dels  àmbits  artístics  i  la  comunicació            

visual   i  
8. audiovisual.  
9. 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.  

 
 
ÀMBIT   EDUCACIÓ   FÍSICA  
 
1r   ESO:  
1.   Diferenciar   les   parts   d’una   sessió   d’activitat   física   i   l’objectiu   de   cadascuna.   
2.  Comprendre  el  significat  de  la  condició  física  i  de  les  qualitats  físiques              
bàsiques   com   a   qualitats   de   millora.   
3.   Incrementar   el   nivell   individual   d’activitat   física   per   millorar   la   salut   pròpia.   
4.  Mostrar  hàbits  higiènics  i  posturals  saludables  relacionats  amb  l’activitat           
física   i   la   vida   quotidiana.   
5.  Aplicar  les  bases  d’una  alimentació  adequada  per  a  l’activitat  física  i             
esportiva   i   la   vida   quotidiana.   
6.  Valorar  les  activitats  físiques  i  esportives  com  una  eina  de  millora  per  a  la                
salut   individual,   acceptant   el   nivell   assolit.   
7.  Identificar  i  adquirir  els  hàbits  principals  associats  a  una  manera  de  viure              
saludable.  8.  Practicar  un  esport  individual  tenint  en  compte  els  aspectes            
tècnics,   acceptant   el   nivell   assolit.   



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

9.  Practicar  un  esport  d’adversari  tenint  en  compte  els  aspectes  tècnics,            
acceptant   el   nivell   assolit.   
10.  Practicar  un  esport  col·lectiu  tenint  en  compte  l’execució  tècnica  i  tàctica,             
demostrant  haver  comprès  les  fases  del  joc  (atac  i  defensa)  i  el  respecte  per  les                
normes   del   joc.   
11.  Participar  de  forma  activa  en  activitats  esportives  individuals,  col·lectives  o            
d’adversari,  mostrant  actituds  d’autocontrol,  respecte  i  acceptació  de  les          
normes.   
12.   Aprofitar   les   possibilitats   de   l’entorn   proper   per   ocupar   el   temps   de   lleure.   
13.  Valorar  la  importància  de  la  pràctica  d’activitat  física  saludable  en  el  temps              
de   lleure.   
14.  Respectar  i  valorar  el  medi  natural  com  a  espai  idoni  per  a  la  realització                
d’activitats   físiques.   
15.   Expressar   emocions   i   sentiments   a   través   del   cos.   
16.  Realitzar  activitats  amb  suport  musical  mostrant  respecte  per  les  diferències            
individuals.   
17.   Organitzar   l’espai   propi   i   compartit   a   partir   del   llenguatge   corporal.   
  
 
2n   ESO:  
1.  Identificar  els  objectius  de  l’escalfament  i  fer  un  recull  d’activitats,  amb             
estiraments   i   exercicis   de   mobilitat   articular   apropiats   per   a   l’escalfament.   
2.  Desenvolupar  el  nivell  individual  de  condició  física  per  a  un  estil  de  vida  actiu                
i   saludable.   
3.   Utilitzar   la   freqüència   cardíaca   com   a   indicador   de   la   intensitat   de   l’esforç.   
4.   Adquirir   els   hàbits   saludables   vinculats   a   una   bona   alimentació   i   al   descans.   
5.  Identificar  i  adquirir  els  hàbits  principals  associats  a  una  manera  de  viure              
saludable.  6.  Aplicar  correctament  tècniques  de  respiració  i  relaxació  en           
l’activitat   física   i   en   situacions   de   la   vida   quotidiana.   
7.   Aplicar   correctament   els   principals   elements   tècnics   d’un   esport   individual.   
8.  Utilitzar  els  principals  elements  tècnics  i  tàctics  d’un  esport  col·lectiu  o             
d’adversari   en   situacions   senzilles.   
9.  Mostrar  actituds  de  cooperació,  tolerància  i  esportivitat  en  els  esports  i  jocs              
col·lectius.   
10.   Mostrar   autocontrol   i   participació   en   les   activitats   d’oposició.   
11.  Cercar  informació  en  diferents  mitjans  i  recursos  de  l’entorn  proper  per             
planificar   activitats   al   medi   natural.   
12.  Conèixer  els  elements  necessaris  per  planificar  una  activitat  en  el  medi             
natural.   



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

13.  Utilitzar  diferents  maneres  de  comunicar-se,  per  mitjà  del  llenguatge           
corporal.   
14.  Crear  i  posar  en  pràctica  una  seqüència  harmònica  de  moviments  corporals             
a   partir   d’un   ritme   triat.   
15.   Mostrar   disposició   favorable   a   la   desinhibició   i   expressió   d’emocions.   
  
3r   ESO:   
1.  Planificar  i  posar  en  marxa  un  escalfament  general,  reconeixent  els  principals             
efectes   que   comporta.   
2.  Relacionar  les  activitats  físiques  amb  els  efectes  que  produeixen  en  els             
diferents   aparells   i   sistemes   del   cos   humà.   
3.  Autoregular  el  nivell  individual  de  condició  física  per  millorar  la  salut,             
participant  en  les  activitats  que  es  proposen  i  identificant  quina  és  la  qualitat              
física   susceptible   de   millora.   
4.   Reconèixer   la   intensitat   del   treball   realitzat   a   partir   de   la   freqüència   cardíaca.   
5.  Reconèixer  la  importància  d’una  alimentació  equilibrada  i  de  les  adaptacions            
necessàries   segons   l’activitat   física   que   es   desenvolupa.   
6.  Utilitzar  les  tècniques  de  respiració  i  mètodes  de  relaxació  com  a  mitjà  per               
reduir   desequilibris   i   minimitzar   les   tensions   produïdes   en   la   vida   quotidiana.   
7.  Prendre  consciència  de  la  condició  física  individual  i  mostrar  predisposició            
per   millorar-la   
8.   Aplicar   correctament   els   principals   elements   tècnics   d’un   esport   individual.   
9.  Resoldre  situacions  de  joc  en  un  esport  col·lectiu,  aplicant  coneixements            
tècnics   i   tàctics.   
10.  Participar  de  forma  activa  en  activitats  esportives  individuals,  col·lectives  o            
d’adversari,   acceptant   el   resultat   obtingut.   
11.  Mostrar  una  actitud  crítica  davant  el  tractament  de  l’esport  i  l’activitat  física              
en   la   societat   actual.   
12.  Posar  en  pràctica  activitats  en  el  medi  natural,  utilitzant  l’equipament,  eines             
i   tècniques   d’orientació   adequats.   
13.   Planificar   de   forma   autònoma   activitats   en   el   medi   natural.   
14.   Mostrar   una   actitud   de   respecte   pel   medi   natural.   
15.  Crear  i  posar  en  pràctica  seqüències  de  moviments,  individualment  i            
col·lectiva   
16.  Participar  de  forma  constructiva  en  la  creació  i  realització  de  coreografies             
amb   suport   musical.   
17.   Mostrar   desinhibició   en   la   realització   de   les   activitats   d’expressió   corporal.   
  
 
 



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

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.   
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.   
 
 
ÀMBIT   CULTURA   I   VALORS.CULTURA   I   VALORS   ÈTICS  
 
1r   ESO  
1.  Actuar  amb  autonomia  en  la  presa  de  decisions  i  ser  responsable  dels  propis               
actes.  
2.  Assumir  actituds  ètiques  derivades  de  la  Declaració  Universal  dels  Drets            
Humans.  
3.   Qüestionar-se   i   usar   l’argumentació   per   superar   prejudicis   i   per   consolidar  
  el   pensament   propi.  
4.   Identificar   els   aspectes   ètics   de   cada   situació   i   donar-hi   respostes   adients  
  i   preferentment   innovadores.  
5.  Mostrar  actituds  de  respecte  actiu  envers  les  altres  persones,  cultures,            
opcions  
  i   creences.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

6.  Aplicar  el  diàleg  i  exercitar  totes  les  habilitats  que  comporta,  especialment             
per   a   la  
  solució   de   conflictes   interpersonals   i   per   propiciar   la   cultura   de   la   pau.  
7.   Comprendre   i   valorar   el   nostre   món   a   partir   de   les   arrels   culturals   que   l’han  
  configurat.  
8.  Copsar  les  dimensions  ètiques  dels  grans  relats  literaris  i  de  les  obres              
artístiques.  
9.  Analitzar  críticament  l’entorn  (natural,  cientificotecnològic,  social,  polític,         
cultural)  
  des   de   la   perspectiva   ètica,   individualment   i   de   manera   col·lectiva.  
10.   Realitzar   activitats   de   participació   i   de   col·laboració   que   promoguin   actituds  
  de   compromís   i   democràtiques.  
 
2n   ESO  
1.  Actuar  amb  autonomia  en  la  presa  de  decisions  i  ser  responsable  dels  propis               
actes.  
2.  Assumir  actituds  ètiques  derivades  de  la  Declaració  Universal  dels  Drets            
Humans.  
3.   Qüestionar-se   i   usar   l’argumentació   per   superar   prejudicis   i   per   consolidar  
  el   pensament   propi.  
4.   Identificar   els   aspectes   ètics   de   cada   situació   i   donar-hi   respostes   adients  
  i   preferentment   innovadores.  
5.  Mostrar  actituds  de  respecte  actiu  envers  les  altres  persones,  cultures,            
opcions  
  i   creences.  
6.  Aplicar  el  diàleg  i  exercitar  totes  les  habilitats  que  comporta,  especialment             
per   a   la  
  solució   de   conflictes   interpersonals   i   per   propiciar   la   cultura   de   la   pau.  
7.   Comprendre   i   valorar   el   nostre   món   a   partir   de   les   arrels   culturals   que   l’han  
  configurat.  
8.  Copsar  les  dimensions  ètiques  dels  grans  relats  literaris  i  de  les  obres              
artístiques.  
9.  Analitzar  críticament  l’entorn  (natural,  cientificotecnològic,  social,  polític,         
cultural)  
  des   de   la   perspectiva   ètica,   individualment   i   de   manera   col·lectiva.  
10.   Realitzar   activitats   de   participació   i   de   col·laboració   que   promoguin   actituds  
  de   compromís   i   democràtiques.  
 
 
 



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

3r   ESO  
1.  Actuar  amb  autonomia  en  la  presa  de  decisions  i  ser  responsable  dels  propis               
actes.  
2.  Assumir  actituds  ètiques  derivades  de  la  Declaració  Universal  dels  Drets            
Humans.  
3.   Qüestionar-se   i   usar   l’argumentació   per   superar   prejudicis   i   per   consolidar  
  el   pensament   propi.  
4.   Identificar   els   aspectes   ètics   de   cada   situació   i   donar-hi   respostes   adients  
  i   preferentment   innovadores.  
5.  Mostrar  actituds  de  respecte  actiu  envers  les  altres  persones,  cultures,            
opcions  
  i   creences.  
6.  Aplicar  el  diàleg  i  exercitar  totes  les  habilitats  que  comporta,  especialment             
per   a   la  
  solució   de   conflictes   interpersonals   i   per   propiciar   la   cultura   de   la   pau.  
7.   Comprendre   i   valorar   el   nostre   món   a   partir   de   les   arrels   culturals   que   l’han  
  configurat.  
8.  Copsar  les  dimensions  ètiques  dels  grans  relats  literaris  i  de  les  obres              
artístiques.  
9.  Analitzar  críticament  l’entorn  (natural,  cientificotecnològic,  social,  polític,         
cultural)  
  des   de   la   perspectiva   ètica,   individualment   i   de   manera   col·lectiva.  
10.   Realitzar   activitats   de   participació   i   de   col·laboració   que   promoguin   actituds  
  de   compromís   i   democràtiques.  
 
4t   ESO  
1.  Actuar  amb  autonomia  en  la  presa  de  decisions  i  ser  responsable  dels  propis               
actes.  

1. aracions  de  posicions  contraposades,  anàlisis  crítiques  de  les  diferents          
posicions  i  defensant,  si  fos  diferent,  la  pròpia  posició  de  manera            
argumentada.  

2. 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.   

3. Comprendre  i  analitzar  contextos  de  convivència  a  partir  del  con2.           
Assumir  actituds  ètiques  derivades  de  la  Declaració  Universal  dels  Drets           
Humans.  

3.   Qüestionar-se   i   usar   l’argumentació   per   superar   prejudicis   i   per   consolidar  
  el   pensament   propi.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

4.   Identificar   els   aspectes   ètics   de   cada   situació   i   donar-hi   respostes   adients  
  i   preferentment   innovadores.  
5.  Mostrar  actituds  de  respecte  actiu  envers  les  altres  persones,  cultures,            
opcions  
  i   creences.  
6.  Aplicar  el  diàleg  i  exercitar  totes  les  habilitats  que  comporta,  especialment             
per   a   la  
  solució   de   conflictes   interpersonals   i   per   propiciar   la   cultura   de   la   pau.  
7.   Comprendre   i   valorar   el   nostre   món   a   partir   de   les   arrels   culturals   que   l’han  
  configurat.  
8.  Copsar  les  dimensions  ètiques  dels  grans  relats  literaris  i  de  les  obres              
artístiques.  
9.  Analitzar  críticament  l’entorn  (natural,  cientificotecnològic,  social,  polític,         
cultural)  
  des   de   la   perspectiva   ètica,   individualment   i   de   manera   col·lectiva.  
10.   Realitzar   activitats   de   participació   i   de   col·laboració   que   promoguin   actituds  
  de   compromís   i   democràtiques.  
 
ÀMBIT   CULTURA   I   VALORS.   FILOSOFIA  
 
4t   ESO:  

4. Fer  ús  de  l’argumentació  i  la  reflexió  en  l’anàlisi  de  situacions  tant  reals,              
quotidianes   o   llunyanes,   com   hipotètiques   o   fictícies.  

5. Mostrar  el  domini  de  la  comunicació  lingüística  i  digital  a  l’hora  de             
seleccionar,   analitzar   i   interpretar   informació,   idees   i   actituds.   

6. Explicar  els  problemes  filosòfics  que  es  plantegen  en  la  matèria  tot            
utilitzant   paraules   pròpies.  

7. Mostrar  la  comprensió  dels  continguts  de  la  matèria  tot  establint           
compeixement   de   la   personalitat   humana.   

8. Utilitzar   els   continguts   de   la   filosofia   per   a   l’anàlisi   de   la   societat   actual.  

 
 
 
 
 
 
 



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

ÀMBIT   CULTURA   I   VALORS.   RELIGIÓ  
 
1r   ESO:  
1.Assenyalar  els  elements  de  les  religions  primitives  que  tinguin  alguna  relació            
amb   la   cultura   religiosa   actual.   
2.  Establir  distincions  entre  els  relats  mítics  de  l'antiguitat  i  la  Revelació  de  Déu               
en  el  Cristianisme.  3.  Formular  la  concepció  de  la  persona  en  el  cristianisme,  i               
les   seves   conseqüències   en   la   fonamentació   dels   seus   drets   i   deures.  
4.  Explicar  l'origen  i  sentit  del  món  i  de  la  vida,  com  a  fruit  del  designi  amorós,                  
misericordiós   i   provident   de   Déu   Pare.  
5.   Saber   relacionar   Jesucrist   amb   les   expectatives   de   l'Antic   Testament.   27  
6.  Saber  raonar  el  sentit  de  la  salvació  del  pecat  i  de  la  mort  que  Jesucrist                 
atorga   al   creient.  
7.  Reconèixer  el  missatge  del  Regne  i  les  benaurances  com  a  projecte  de  vida               
del  cristià  que  s'identifica  amb  Jesucrist,  i  saber  aplicar  a  l'Església  les             
paràboles   del   Regne.  
8.  Raonar  els  principis  i  valors  que  fonamenten  la  moral  cristiana,  aplicant-los             
especialment   a   la   problemàtica   actual   sobre   la   vida.  
9.  Saber  donar  raons  del  valor  de  la  sexualitat  com  a  do  de  Déu  i  col·laboració                 
amb  Ell  en  la  creació,  i  saber  aplicar  els  fonaments  de  la  moral  cristiana  a  la                 
vida   sexual.  
10.  Deduir  del  sagrament  del  Matrimoni  els  valors  del  lliurament  total,  el             
compromís,   la   fidelitat   i   el   sentit   de   la   procreació.  
11.  Comparar  el  sentit  de  la  felicitat,  els  mitjans  per  assolir-la  i  la  proposta  moral                
en   el   Budisme,   el   Cristianisme   i   l'Islam  
 
 
 
2n   ESO:  
1.  Detectar  els  principals  elements  que  constitueixen  el  fenomen  religiós  i  la             
seva   expressió   concreta   en   el   Cristianisme.  
2.  Descriure  el  sentit  de  la  vida  que  ofereix  l'experiència  religiosa  en  les  grans               
religions.  
3.  Raonar  la  responsabilitat  personal  que  comporta  el  pecat  com  a  mal  contra              
un   mateix,   contra   el   proïsme   i   com   a   separació   de   Déu.  
4.  Explicar  el  sentit  de  la  fe  cristiana  com  a  identificació  amb  Jesucrist  i  la  seva                 
realització   plena   en   la   vida   eterna.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

5.  Saber  utilitzar  el  missatge  d'alguns  texts  i  esdeveniments  bíblics  per            
comprovar  les  manifestacions  de  Déu,  i  raonar  que  Jesucrist  és  Déu  i  home              
vertader.  
6.  Saber  interpretar  la  mort  i  resurrecció  de  Jesucrist  com  a  font  d'amor,  perdó,               
esperança   i   nou   naixement   per   als   fills   de   Déu.  
7.  Especificar  signes  concrets  de  la  presència  i  acció  de  Déu  en  la  vida  de                
l'Església.  
8.  Explicar  les  raons  per  les  quals  el  cristià  estima  i  celebra  l'amor  de  Déu  com                 
a   arrel   de   la   seva   filiació.  
9.  Saber  establir  relacions  entre  la  vida  humana  i  els  sagraments  del  Baptisme,              
la   Reconciliació,   l'Eucaristia   i   la   Unció   dels   malalts.  
10.  Assenyalar  en  la  litúrgia  la  relació  de  Déu  amb  els  seus  fills  i  la  seva                 
resposta.  
11.  Saber  identificar  en  algunes  actituds  i  situacions  concretes  els  fets  que  van              
contra   la   veritat.  
12.  Il·lustrar  amb  exemples  les  accions  socials  que  l'Església  realitza  mitjançant            
les   seves   institucions.  
13.  Explicar  per  què,  segons  la  fe  cristiana,  el  Regne  de  Déu  assolirà  la  seva                
plenitud   en   un   món   nou,   recreat   per   Déu.   
 
3r   ESO:  
1.Diferenciar  els  elements  bàsics  del  projecte  de  Déu  sobre  l'home  i  la  dona  en               
les   religions   monoteistes.   
2.   Identificar   el   gènere   literari   i   l'autor   d'alguns   textos   de   la   Bíblia.  
3.  Establir  relacions  entre  textos  de  la  Bíblia,  de  la  Tradició  i  el  Magisteri  sobre                
la   revelació   de   Déu.  
4.  Saber  relacionar  l’experiència  d'alliberament  d'Israel  amb  la  presència  de           
Déu   com   a   Pare   amorós   enmig   del   seu   poble.  
5.  Situar  cronològicament  les  fites  més  importants  de  la  revelació  de  Déu  que              
van  preparant  l'encarnació  del  Fill,  i  assenyalar  les  fonts  històriques  sobre  la             
vida   i   obra   de   Jesucrist.  
6.  Raonar  el  fonament  de  l'Església  comunió,  els  seus  signes  i  les             
conseqüències   en   la   vida   del   creient   per   l'acció   de   l'Esperit.  
7.   Raonar   com   els   carismes   i   ministeris   desenvolupen   la   missió   de   l'Església.  
8.   Distingir   la   fe   com   a   do   de   Déu   i   com   a   resposta   raonable   de   la   persona.  
9.  Descriure  els  trets  essencials  de  la  fe  de  les  comunitats  cristianes  en  els  tres                
primers   segles,   i   la   seva   expressió   en   l'art.  
10.  Raonar  el  valor  de  la  llibertat  com  a  elecció  de  la  veritat  i  del  bé,  i  base  de  la                     
responsabilitat   dels   propis   actes.  
11.   Saber   sintetitzar,   des   de   les   benaurances,   un   codi   de   conducta   del   cristià.  



Criteris   avaluació   ESO  
 

 

12.  Aplicar  els  principis  morals  del  cristianisme  als  problemes  punyents  sobre  la             
vida.  
13.  Mostrar  algunes  aportacions  de  les  religions  monoteistes  a  la  cultura            
espanyola.  
14.  Localitzar  alguns  textos  bíblics  sobre  el  judici  i  destí  final,  i  saber  relacionar               
la   festa   de   l'Assumpció   de   la   Mare   de   Déu   amb   l'esperança   de   vida   eterna.  
 
4t   ESO:  
1.  Argumentar  sobre  el  servei  que  l'Església  ha  donat  al  llarg  dels  segles  en               
transmetre   íntegres   el   missatge   i   la   vida   de   Jesús.  
2.  Apreciar  que  la  santedat  de  l'Església  és  eficaç,  malgrat  el  pecat  dels  seus               
fills.  
3.   Situar   en   el   seu   context   històric   alguns   fets   de   l'Església   com   a   servei   a   la   fe.  
4.  Descriure  el  servei  que  els  models  de  vida  cristians  han  aportat  a  la  cultura                
de   cada   època.  
5.   Raonar   el   servei   dels   Concilis   en   la   transmissió   de   la   fe.  
6.   Explicar   el   sentit   religiós   de   les   peregrinacions.  
7.  Raonar  el  sentit  de  les  reformes  de  l'Església  com  a  renovació  de  les  seves                
arrels   evangèliques.  
8.  Localitzar  les  aportacions  dels  grans  sants  i  doctors  de  l'Església  en  la              
construcció   d'Europa   i   la   seva   evangelització.  
9.  Situar  el  servei  que  l'Església  realitzà  en  la  cultura  des  de  les  seves               
institucions   i   persones   rellevants   en   el   renaixement   i   barroc.  
10.   Descriure   l'acció   educativa   i   social   de   l'Església   en   el   món   contemporani.  
11.  Identificar  les  grans  fites  de  l'art  cristià  com  a  expressió  de  la  fe  del  poble  i                  
manifestació   de   l'acció   de   Déu   al   món.  
12.  Assenyalar,  en  alguns  textos  del  Concili  Vaticà  II,  les  aportacions  de             
l'Església   sobre   el   diàleg   amb   el   món.  
 
 
 
 
 
 


