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Continguts i criteris d’avaluació. 

 
1. Llengua i literatura (catalana i castellana) 
 
1. 1. CONTINGUTS - Llengua i literatura (catalana i  castellana) 
DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
Participació en interaccions orals, escrites i audi ovisuals 

1. Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a 
eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. 

2. �Participació en activitats de relació social i comunicació amb altres 
comunitats escolars, amb l’entorn immediat al centre i amb la societat en 
general (cartes al director, notícies a la premsa, ràdio local o per al web del 
centre). 

3. Participació en interaccions per mitjà del correu electrònic i entorns virtuals de 
comunicació. 

4. Ús d’estratègies comunicatives per re formular els missatges i adaptar-se als 
interlocutors en contextos multilingües d’interacció. 

5. Detecció de les dificultats de comunicació i ús d’estratègies comunicatives de 
resolució dels conflictes amb l’ús de recursos verbals i no verbals. 

6. �Participació activa i crítica en converses i situacions comunicatives orals 
pròpies de l’àmbit acadèmic, especialment en aquelles necessàries per a la 
gestió (planificació, seguiment avaluació i informe final) de les tasques pròpies 
de les diferents matèries curriculars, per a la recerca i exposició d’informació, 
per als intercanvis d’opinió i l’exposició de les conclusions i dels 
aprenentatges. 

7. Participació activa en les interaccions escrites i audiovisuals (sobretot en l’ús 
dels recursos de les TIC) que són necessàries per a la recerca i comunicació 
d’informació en les tasques acadèmiques. 

8. Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels 
coneixements i de les idees, i per a la regulació dels processos de 
comprensió i expressió propis de tot procés d’aprenentatge i tant en activitats 
individuals com en les del treball cooperatiu. 

9. �Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels 
sentiments propis i aliens i per a la regulació de la conducta. 

10. �Coneixement de les diferències entre els usos orals informals i formals de la 
llengua i consciència de les situacions comunicatives en què resulten 
adequats. 

11. �Pràctica de procediments bàsics d’assertivitat i de manteniment de les 
pròpies conviccions en la interacció amb altres parlants. 

12. �Participació en debats de temes acadèmics o escolars pautats i 
reglamentats. 

 
13. �Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’inici, 

manteniment i finalització de les interaccions i desenvolupament de les 
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dificultats de comunicació amb l’ús d’elements verbals i no verbals que 
faciliten la realització de les interaccions necessàries per aprendre. 

14. �Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les 
situacions de treball cooperatiu. 

15. �Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels 
resultats en les situacions de treball cooperatiu. 

 
Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisua ls 

1. �Comprensió i interpretació de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida 
quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació pròxims als 
interessos de l’alumnat: argumentació ideològica, exposició d’idees i informes, 
i administratius (carta a l’administració, instància, currículums, sol·licitud de 
feina, carta de presentació, formularis). 

2. �Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de 
l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques de tots els tipus de 
textos específics de les diferents matèries curriculars i amb atenció a 
l’obtenció i comunicació d’informació dels diferents mitjans i suports utilitzats 
per a la construcció del saber propi de cada disciplina. 

3. �Anàlisi de seqüències audiovisuals procedents dels mitjans de comunicació, 
com a base per a l’exercitació de situacions de conversa, expressió d’opinió i 
d’argumentació. 

4. �Identificació del posicionament de les tesis dels interlocutors i la defensa de 
les idees en els textos que expressen el perquè de les coses o el raonament i 
les argumentacions. 

5. �Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el contingut 
dels missatges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb el recurs de 
fonts diverses: 1) escrites: bibliografia especialitzada, 2) en suport digital: 
bases de dades i catàlegs digitals, 3) fonts audiovisuals i electròniques 
d’informació i comunicació: documentals, reportatges, webs i altres amb 
continguts de les diferents matèries curriculars. 

6. �Representació amb diferents suports mitjançant esquemes, diagrames i 
mapes conceptuals de la interrelació de les idees i els seus matisos. Síntesi 
dels arguments i resultats d’una conversa, col·loqui, entrevista o debat. 

7. �Ús de tècniques d’anàlisi del contingut de textos orals, escrits i audiovisuals: 
quadres sinòptics, diagrames i mapes conceptuals. Utilització d’eines 
informàtiques per a elaborar xarxes i diagrames conceptuals. 

8. ��Valoració crítica en l’acceptació del contingut de missatges orals, escrits i 
audiovisuals, tot contrastant-la amb els coneixements propis i sospesant les 
causes i les conseqüències de les idees exposades. 

 
Expressió de missatges orals, escrits i audiovisual s 
 

1. Producció de textos orals, escrits i audiovisuals a partir d’intencions i 
contextos comunicatius diversos: argumentació ideològica, exposició de 
treballs i informes, administratius (carta a l’administració, instància, 
currículums, sol·licitud de feina, carta de presentació, emplenat de formularis) 
respectant les normes adequades a cada situació, text i suport. 

2. �Presentacions orals, escrites i audiovisuals ben estructurades, amb suport 
multimèdia, tenint en compte els diferents llenguatges, sobre temes 
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relacionats amb les diferents matèries curriculars, amb atenció especial als 
elements icònics necessaris per a una correcta comunicació. 

3. �Elaboració de textos orals, escrits o audiovisuals ben estructurats, a partir 
de les idees obtingudes en textos escrits o audiovisuals elaborats en diferents 
llengües i suports. 

4. Elaboració de textos escrits que tinguin com a funció la millor presentació oral 
dels aspectes treballats en les diferents matèries curriculars o en altres 
situacions comunicatives formals. 

5. �Presentació ordenada i clara d’informacions elaborades en les activitats 
acadèmiques amb l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació i la 
comunicació, amb atenció especial al llenguatge audiovisual que cal utilitzar 
per a una comunicació eficaç. 

6. Procediment de planificació per aconseguir coherència en les relacions 
internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: 
documentació, pluja d’idees i la seva selecció i ordenació. 

7. Utilització autònoma de la biblioteca-mediateca del centre, així com de las 
tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’informació i de 
models per a la realització dels treballs escrits propis de cada matèria 
curricular. 

8. Creació i utilització d’esquemes i mapes conceptuals com a suport en les 
exposicions orals, per tal de ser projectats amb format multimèdia. 

9. �Textualització i revisió per aconseguir coherència dels continguts de textos 
orals, escrits i audiovisuals. 

10. Aplicació dels elements característics del registre lingüístic corresponent als 
diferents àmbits d’ús dels textos produïts i selecció del lèxic i la sintaxi 
adequats en cada situació comunicativa. 

11. �Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna 
de les idees dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: connectors textuals, 
procediments per a la progressió del discurs i adequació dels registres 
lingüístics a les funcions comunicatives, en especial a les de les activitats 
acadèmiques. 

12. �Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i 
amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees 
expressades). 

13. �Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les 
paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors. 

14. �Ús dels elements formals en els treballs: les citacions bibliogràfiques i 
d’altres fonts d’informació. L’índex i la paginació. Les referències intertextuals 
i intratextuals. Les notes al peu de pàgina. L’organització dels títols, els 
capítols i els apartats. La presentació escrita dels resultats: polidesa, 
correcció, els marges, portada. 

15. �Ús de tècniques digitals de tractament textual: processadors de text per a 
l’organització dels apartats i continguts: esquemes numèric, sinòptic i claus; 
programes de presentació en format multimèdia; programes de tractament de 
la imatge per a la utilització eficaç dels gràfics específics de cada matèria 
curricular i les il·lustracions. 

16. �Interès per la bona presentació dels textos orals, respectant les normes 
gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i 
amb l’ús dels elements icònics que complementin i donin suport a la 
informació verbal per mitjà dels recursos digitals. 
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17. �Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en 
suport paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, 
tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats. 

 
Coneixements del funcionament de la llengua i el se u aprenentatge 

1. �Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació 
oral i escrita. 

2. �Reconeixement progressiu dels símbols fonètics amb la pronunciació de 
fonemes d’especial dificultat. 

3. Reconeixement i producció de patrons bàsics de ritme, d’entonació i 
accentuació de paraules i enunciats. 

4. �Identificació d’expressions comunes, de frases fetes i de lèxic apropiat a 
contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal i a continguts 
d’altres matèries del currículum. 

5. �Identificació i coneixement de les característiques dels discursos 
argumentatius, expositius, administratius elaborats, i de la conversa formal. 

6. Coneixement de les modalitats oracionals i la relació amb el context. L’estil 
directe i indirecte. 

7. �Identificació d’alguns mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, 
amb especial atenció als connectors útils per introduir un tema, relacionar 
idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir conclusions, indicar causa, 
finalitat, condició, objecció, posicionament davant de diverses opcions. 

8. �Identificació dels camps lexicosemàntics que apareixen en els missatges, 
augment del coneixement i domini del lèxic nou, especialment de l’àmbit 
administratiu. 

9. �Aplicació de procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements 
d’estil (ús d’anàfores i eliminació de repeticions) i mitjançant la precisió lèxica 
(eliminació de mots genèrics). Aplicació de fórmules genuïnes, tant de lèxic 
com modismes o proverbis, amb especial atenció a les peculiaritats de cada 
llengua. 

10. �Reconeixement de l’estructura dels diferents tipus de text i la seva relació 
amb els paràgrafs. La puntuació com a mecanisme organitzador dels textos 
escrits. 

11. �Ús de procediments per compondre enunciats amb estil cohesionat: 
aposició, adjectius i oracions de relatiu explicatius, construccions de participi i 
gerundi, oracions coordinades i subordinades. 

12. �Aplicació de procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements 
d’estil (ús d’anàfores i eliminació de repeticions) i mitjançant la precisió lèxica 
(eliminació de mots genèrics). 

13. �Coneixement i sistematització d’aquells aspectes ortogràfics i sintàctics en 
què no coincideix l’ús en la llengua parlada i la normativa de la llengua escrita. 

14. �Ús d’estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos 
mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del 
text, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. 

15. �Acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva 
de superació. 

16. �Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció, 
de les produccions orals, escrites i audiovisuals. 

17. �Conscienciació de les aptituds i dificultats del progrés en l’aprenentatge 
lingüístic i comunicatiu. 
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18. �Interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els 
processos comunicatius i en el context de l’aula i fora d’aquesta. 

19. �Organització i valoració del treball individual per progressar en 
l’aprenentatge de manera autònoma i per a la millora personal i del treball en 
equip per a la construcció col·lectiva del coneixement. 

 
1.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Llengua i literatura (c atalana i castellana) 

1. �Participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i 
audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora de 
l’aula i amb l’ús dels recursos de les TIC, identificant els problemes de 
comunicació i sabent resoldre-les convenientment. 

2. �Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals) expositius i argumentatius 
per a l’expressió d’idees i raonaments, expositius per a la presentació de 
treballs i informes, conversacionals per a l’obtenció d’informació i 
administratius per a la relació formal amb l’administració i amb el món laboral. 

3. �Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals, procedents dels mitjans 
de comunicació, relacionades amb diversa tipologia de textos. 

4. �Realitzar exposicions orals sobre fets d’actualitat que siguin d’interès de 
l’alumnat o continguts curriculars, amb ajuda de mitjans audiovisuals i dels 
recursos de les TIC. 

5. �Cercar informació per comprendre i ampliar el contingut dels missatges 
orals, escrits o audiovisuals, utilitzant diverses estratègies. 

6. �Produir textos de diferents tipus: argumentació ideològica, treballs i 
informes, i administratius, usant procediments de planificació i elements 
lingüístics per a la cohesió interna de les idees dins del text. Aplicar les 
estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos. 

7. �Conèixer les característiques estructurals i gramaticals dels tipus de textos 
esmentats, posant especial atenció en el reconeixement de les formes verbals 
i en les modalitats oracionals i la relació amb el context. 

8. �Aplicar procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements d’estil (ús 
d’anàfores i eliminació de repeticions), mitjançant la precisió lèxica i l’aplicació 
de fórmules genuïnes, tant de lèxic com modismes o proverbis. 

9. �Mostrar interès per la millora de l’expressió oral, escrita i audiovisual pròpia i 
aliena i respectar les opinions d’altri. 

10. �Exposar una opinió ben argumentada sobre la lectura d’una obra completa 
adequada a l’edat; avaluar l’estructura i l’ús dels elements del gènere, l’ús del 
llenguatge i el punt de vista de l’autor; situar el sentit de l’obra en relació amb 
el context històric i cultural i amb la pròpia experiència. 

11. �Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos 
breus o fragments, tot tenint en compte alguns temes i motius recurrents, les 
característiques del gènere, el valor simbòlic del llenguatge poètic i la 
funcionalitat dels recursos retòrics del text. 

12. �Mostrar coneixement d’autors/es, obres i períodes més significatius de la 
literatura catalana i castellana de l’Edat Mitjana al segle XX. 

13. �Crear textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari 
treballat a l’aula. 

14. �Reconèixer i valorar la diversitat lingüística d’Europa i del món, analitzant la 
realitat de la vida i mort de les llengües. 
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15. �Participar activament i reflexivament en l’avaluació (autorregulació, 
coavaluació) del propi aprenentatge i el dels altres amb una actitud activa i de 
confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les llengües. 

 
2. Ciències socials, geografia i història 
 
2.1. CONTINGUTS - Ciències socials, geografia i his tòria 
Continguts comuns 

1. Obtenció d'informació relativa a situacions i conflictes de l'actualitat, a partir de 
diversos mitjans de comunicació i, si escau, d'entrevistes i enquestes, tot 
analitzant els seus antecedents històrics i establint relacions entre l'àmbit 
mundial i el local. 

2. �Recerca d'aspectes de la vida quotidiana del passat, a partir d'informacions 
extretes de fonts primàries, prioritzant les fonts orals i d'arxiu, i secundàries. 
Elaboració i lectura de mapes històrics. 

3. �Ús de formes diversificades, tant escrites com orals, prioritzant els mitjans 
audiovisuals i les TIC, per comunicar els resultats d'una recerca individual o 
en grup. 

4. �Identificació d'alguns dels canvis, continuïtats i ruptures en el món de la 
cultura, de l'art i de les mentalitats, a nivell mundial i local, i interpretació dins 
el context, amb atenció especial als rols de gènere. 

5. �Reflexió crítica i debat sobre la influència dels mitjans de comunicació en les 
mentalitats individuals i col·lectives. 

6. �Anàlisi d'imatges com a documents històrics, referents estètics i 
interpretacions de la realitat. Visualització d'alguns films documentals o de 
ficció i valoració com a fonts històriques i llenguatges expressius. 

 
Les arrels del món contemporani 

1. �Identificació dels elements de canvi i continuïtat entre l'Antic Règim i l'època 
contemporània. 

2. �Anàlisi de les revolucions i transformacions polítiques que donen inici a 
l'època contemporània. Identificació dels seus antecedents, entre els quals el 
reformisme il·lustrat, i de les seves conseqüències socials, fins al present. 
Anàlisi de l'evolució històrica d'Espanya i Catalunya al segle XIX i valoració 
dins el context internacional. 

3. �Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i 
interpretació del fenomen des de la multicausalitat. Anàlisi de les formes de 
vida en les ciutats industrials del segle XIX a partir d'algun exemple proper. 
Interpretació de la problemàtica i de les aportacions d'algunes ideologies i 
revolucions, analitzant especialment els moviments socials i polítics a 
Catalunya. 

4. �Localització geogràfica de l'expansió imperialista. Identificació de les 
relacions de causa i efecte entre l'imperialisme i la consolidació del 
capitalisme. 

 
Grans conflictes del segle XX 

1. �Identificació dels elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera 
meitat del segle XX, incidint en les lluites socials i els conflictes bèl·lics. 
Caracterització d'aspectes relatius a la situació històrica de Catalunya i 
Espanya, en especial, durant la II República i la Guerra civil. 
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2. �Comparació dels sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant 
especialment l'evolució del franquisme a Catalunya i Espanya. 

3. �Anàlisi del procés de descolonització i de les seves conseqüències. 
Valoració argumentada de la repercussió de l'imperialisme en l'actual 
configuració del món, analitzant algun cas del continent africà. 

4. �Anàlisi del procés de reconstrucció de l'ordre polític i econòmic després dels 
conflictes bèl·lics. Valoració de les intervencions dels organismes 
internacionals, com l'ONU, en matèria de política mundial i de la seva 
vigència. Caracterització dels models socioeconòmics de postguerra. 

5. �Valoració dels canvis i ruptures en les formes i funcions de l'art, per mitjà de 
l'anàlisi de l'obra d'alguns artistes representatius. 

 
El món d'avui 

1. �Anàlisi del procés de construcció de la Unió Europea fins a l'actualitat i, en 
especial, de la integració d'Espanya, així com del paper de Catalunya dins el 
marc europeu. 

2. �Valoració de la transició cap a la democràcia a Catalunya i Espanya a partir 
de l'anàlisi del paper dels homes i les dones com a subjectes dels canvis 
històrics, individualment i col·lectiva. Anàlisi dels reptes de la democràcia a 
l'actualitat. 

3. �Reconeixement de les conseqüències de la globalització i localització dels 
nous centres de poder. Argumentació crítica del sistema econòmic actual en 
relació a la sostenibilitat i plantejament d'alternatives. 

4. �Identificació dels focus de conflicte en el món actual, tot relacionant les 
seves causes amb factors històrics. Valoració del diàleg i de la cooperació 
com a formes pacífiques de resolució de conflictes. Valoració de la funció de 
la memòria històrica en la construcció del futur. 

 
 
2.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ - Ciències socials, geogr afia i història 

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

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

3. �Relacionar la consolidació del sistema capitalista amb l'expansió colonial i 
valorar les seves repercussions actuals. 

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

5. �Aplicar els coneixements històrics a la comprensió i interpretació d'alguns 
dels problemes internacionals més destacats de l'actualitat, des d'una 
perspectiva global del món, allunyada de l'eurocentrisme. Valorar el paper 
històric dels organismes internacionals i la seva vigència actual. 

6. �Valorar el necessari equilibri entre drets i deures individuals i col·lectius i 
reconèixer la democràcia com un procés en construcció que requereix un 
compromís personal i col·lectiu contra la desigualtat i l'exclusió. 

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

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

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

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

11. �Valorar la influència actual dels mitjans de comunicació sobre les mentalitats 
individuals i col·lectives a partir d'alguns exemples. 

 
 
3. Matemàtiques 
 
3.1. CONTINGUTS - Matemàtiques 
Processos que es desenvolupen durant el curs a trav és dels diferents continguts 

1. �Resolució de problemes (identificació, distinció, simulació, caracterització, 
desenvolupament d’estratègies, elaboració de conclusions) 

2. �Raonament i prova (ús, anàlisi, comprensió, comparació, selecció 
organització, aproximació numèrica, resolució, càlcul, aproximació històrica) 

3. �Comunicació i representació (argumentació, expressió, construcció, 
representació, generació, utilització del vocabulari) 

4. �Connexions (contextualització, relació, interpretació, determinació) 
 
NUMERACIÓ I CÀLCUL 
Comprendre els nombres i les diferents formes de re presentació 

1. �Els nombres racionals i els irracionals com ampliació dels conjunts numèrics 
en la determinació de la mesura, en el resultat de les operacions, en la 
resolució d’equacions i en la resolució de problemes. Aproximacions 
numèriques per excés i per defecte. 

2. Representació gràfica dels nombres racionals i irracionals damunt la recta. 
3. Relació entre els nombres irracionals i les potències d’exponent fraccionari. 

 
Comprendre el significat de les operacions 

1. �Relació entre el càlcul amb potències d’exponent fraccionari i el càlcul amb 
radicals en la resolució d’equacions i en la resolució de problemes. 

 
Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables 

2. �Ús de les TIC en el càlcul amb nombres racionals i irracionals. 
3. �Selecció i ús de l’eina més adequada per a calcular amb nombres racionals i 

irracionals (càlcul mental, estimació, calculadora i ordenador, paper i llapis). 
Argumentació de la selecció. 

4. �Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de càlculs 
amb nombres racionals i irracionals i comparació amb els resultats obtinguts a 
través de càlculs exactes. 
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CANVI I RELACIONS 
Comprendre patrons, relacions i funcions 

1. �Anàlisi de funcions d’una variable: funció quadràtica i exponencial. 
2. �Comprensió de relacions funcionals, selecció i utilització de diverses formes 

de representació i pas de les unes a les altres. 
3. �Utilització de les TIC en la generació de gràfics i d’expressions simbòliques 

de les funcions. 
 
Representar i analitzar situacions i estructures ma temàtiques utilitzant símbols 
algebraics 

1. �Comprensió del significat de formes equivalents d’inequacions i relacions. 
2. �Resolució d’inequacions amb fluïdesa. Interpretació gràfica. 
3. �Ús de l’àlgebra per a la representació i expressió de relacions 

matemàtiques. 
4. �Utilització de les TIC com a suport en la resolució d’equacions i sistemes 

d’equacions i anàlisi del significat i la raonabilitat dels resultats. 
5. �Pràctica del càlcul mental en la resolució d’equacions, en la manipulació 

d’expressions algebraiques i en l’acceptació dels resultats obtinguts amb 
mitjans tecnològics. 

 
Utilitzar models matemàtics per a representar i com prendre relacions quantitatives 

1. �Identificació de relacions quantitatives en una situació, i determinació del 
tipus de funció que la modelitza. 

2. �Ús d’expressions simbòliques per a la representació de relacions que 
provenen de diferents contextos. 

3. �Elaboració de conclusions raonables d’una situació, un cop modelitzada. 
4. �Interpretació i construcció de gràfiques de funcions. 

 
Analitzar el canvi en contextos diversos 

1. �Aproximació numèrica i interpretació de taxes de canvi a partir de dades 
expressades en forma verbal, numèrica i gràfica. 

 
ESPAI I FORMA 
Analitzar les característiques i propietats de figu res geomètriques de dues i tres 
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacion s geomètriques 

1. �Ús de les relacions trigonomètriques per determinar longituds i mesures 
d’angles. 

2. �Resolució de problemes utilitzant la trigonometria del triangle. 
3. �Ús del raonament geomètric deductiu per establir o refutar conjectures en la 

resolució de problemes. 
4. �Ús de programes de geometria dinàmica com a suport del raonament 

geomètric. 
 
Localitzar i descriure relacions espacials mitjança nt coordenades geomètriques i 
altres sistemes de representació 

1. �Ús de coordenades cartesianes o altres sistemes, com el de navegació, per 
analitzar situacions on apareguin relacions trigonomètriques. 
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Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a 
resoldre problemes 

1. �Ús de models geomètrics per facilitar la comprensió de conceptes i 
propietats numèrics i algèbrics. 

2. �Utilització d’idees geomètriques per resoldre problemes en contextos 
d’altres disciplines com l’art, l’arquitectura i la navegació  

 
MESURA 
Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i  les unitats, sistemes i processos 
de mesura 

1. �Aproximacions racionals per excés i per defecte d’un nombre irracional i 
relació entre el nombre de decimals i el grau d’aproximació. 

2. �Utilització de la trigonometria i la semblança per obtenir mesures indirectes. 
 
Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats  per a obtenir mesures i fer 
estimacions raonables 

1. �Anàlisi de la precisió, l’exactitud i l’error en situacions de mesura. 
 
ESTADÍSTICA I ATZAR 
Formular preguntes abordables amb dades i recollir,  organitzar i presentar dades 
rellevants per respondre-les 

1. �Caracterització dels estudis estadístics ben dissenyats, tria de mostres i 
aleatorietat a les respostes i als experiments. 

2. �Distinció entre dades quantitatives i qualitatives, dades unidimensionals i 
bidimensionals. 

3. �Utilització d’histogrames, diagrames de caixa i núvols de punts. 
4. �Ús del full de càlcul i dels recursos TIC adients, per a l’organització de les 

dades, realització de càlculs i generació dels gràfics més adequats. 
 
Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropia ts per analitzar dades 

1. �Utilització de les mesures de centralització i dispersió per a realitzar 
comparacions entre diferents poblacions i característiques. 

2. �Representació del núvol de punts, descripció de la seva forma, i càlcul i 
interpretació del coeficient de correlació amb mitjans tècnics. 

3. �Aplicacions de l’Estadística a altres ciències (Galton i Pearson, s. XIX) 
 
Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions ba sades en dades 

1. �Comparació entre diversos tipus d’estudis estadístics, i determinació del 
tipus d’inferències que se’n poden derivar de cadascun. 

2. �Formulació de conjectures sobre les possibles relacions entre dues 
característiques d’una mostra, a partir del núvol de punts i de les rectes de 
regressió aproximades. 

 
Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilit at 

1. �Interpretació de la probabilitat condicionada i dels successos independents. 
2. �Utilització del vocabulari adequat per a descriure i quantificar situacions 

relacionades amb l’atzar. 
3. �Càlcul de probabilitats de successos compostos utilitzant taules de 

contingència i diagrames d’arbre. 
4. �Utilització dels recursos TIC com a suport dels càlculs i simulacions. 
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3.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Matemàtiques 

1. �Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les pròpies  
matemàtiques utilitzant símbols i mètodes algebraics, en particular aquells en 
els que calgui plantejar i resoldre equacions de 1r i 2n grau, i avaluar altres 
mètodes de resolució possibles com per exemple l’assaig error o bé el càlcul 
numèric amb mitjans tecnològics. 

2. �Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de 
problemes, tals com la realització de conjectures, la justificació de les 
mateixes i la generalització, i contrastar-ho amb diverses formes de 
raonament al llarg de la història de les matemàtiques. 

3. �Expressar verbalment amb precisió, raonaments, relacions quantitatives, i 
informacions que incorporin elements matemàtics, valorant la utilitat i 
simplicitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història. 

4. �Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic dels altres, a 
través del treball per parelles o en grup o bé la posada en comú amb tota la 
classe. 

5. �Expressar per escrit amb precisió raonaments, conjectures, relacions 
quantitatives observades i informacions que incorporin elements matemàtics, 
simbòlics o gràfics i contrastar-los amb els dels companys. 

6. �Reconèixer models funcionals diversos i models geomètrics en contextos no 
matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar les seves característiques i 
propietats per a resoldre situacions que apareixen en treballs per projectes 
realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinària. 

7. �Utilitzar diferents tipus de nombres i operacions, juntament amb les seves 
propietats, per transformar i intercanviar informació i resoldre problemes 
relacionats amb la vida diària i amb les altres matèries. 

8. �Identificar relacions quantitatives en una situació i determinar el tipus de 
funció que pot representar-les i aproximar i interpretar taxes de variació a 
partir d’una gràfica, de dades numèriques o mitjançant l’estudi dels coeficients 
de l’expressió algebraica. 

9. �Utilitzar models geomètrics per facilitar la comprensió de conceptes i 
propietats d’altres blocs de les matemàtiques (per exemple, numèrics i 
algèbrics) i per a la resolució de problemes en contextos d’altres disciplines 
com l’art i l’arquitectura. 

10. �Utilitzar la trigonometria per obtenir mesures indirectes en la resolució de 
problemes d’àmbits diversos (per exemple, l’agrimensura i la navegació), i 
relacionar-ho amb els mitjans tecnològics que actualment s’utilitzen per a fer 
mesures indirectes (GPS, làser). 

11. �Elaborar i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres 
estadístics més usuals, en distribucions unidimensionals i bidimensionals, i 
valorar qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades. 

12. �Aplicar els conceptes i tècniques del càlcul de probabilitats per a resoldre 
diferents situacions i problemes de context natural, social i cultural. 
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4. Tecnologia (optativa de quart d'ESO) 
 
4.1. CONTINGUTS - Tecnologia (optativa de quart d'E SO) 
L'habitatge 

1. �Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, 
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 

2. �Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva 
compra o lloguer, condicions d'habitabilitat, accés als serveis. 

3. �Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, 
utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. 
Identificació del cost dels serveis bàsics. 

4. �Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i 
reparació d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a 
situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous 
materials als habitatges. Mesures de seguretat a l'habitatge. 

5. �Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: 
arquitectura bioclimàtica i domòtica. 

 
Electrònica, pneumàtica i hidràulica 

1. �Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els 
components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de 
càlculs. 

2. �Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells. 
3. �Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i 

dels seus principis de funcionament. 
4. �Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns 

tècnics. 
5. �Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i 

dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics. 
6. �Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o 

realitzin una funció determinada. 
 
Control i automatització 

1. �Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 
comandament. 

2. �Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament. 
3. �Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la 

indústria. 
4. �Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador 

com a element de programació i control. 
5. �Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes 

automàtics i fer-ne el disseny. 
6. �Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. 

Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment. 
7. �Disseny, construcció i programació de robots. 
8. �Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament 

tecnològic al llarg de la història. 
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4.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ - Tecnologia (optativa de  quart d'ESO) 

1. �Comprendre el procés d'accés i les característiques bàsiques dels 
habitatges. Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges. 

2. �Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions 
domèstiques per tal de comprendre el seu funcionament, el cost de la seva 
utilització, així com les mesures de seguretat a contemplar. 

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 el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills. 
6. �Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant 

plantejaments lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes 
lògiques problemes tecnològics senzills. 

7. �Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i 
identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn. 

8. �Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb 
components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o 
màquina i mitjançant simuladors. 

9. �Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 
descriure'n el seu funcionament i aplicacions. 

10. �Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines 
informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes 
tècnics quotidians. 

11. �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. 

12. �Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies 
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. 

 


