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PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS 
ENSENYAMENTS D’ESO 2020
 
CALENDARI  
 
Totes les proves i lliurament de dossiers es realitzaran 
20021, a l’INS El Palau. 
 
En cas d’aquelles persones que puguin estar confinades el dia de les proves, i 
per tant no puguin realitzar
dia 11 de març. 
 
 

CONTINGUTS MÍNIMS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
PER MATÈRIES
 
Biologia i Geologia
 
 

● Continguts mínims avaluables:
 

1. Estructura i dinàmica de la Terra
2. Nivells d’organització dels éssers vius i la 
3. La divisió cel·lular 
4. ADN i proteïnes. La biotecnologia
5. Herència i transmissió de caràcters
6. Origen i evolució dels éssers vius.

 
 

● Criteris d’avaluació
 

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.
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PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS 
ENSENYAMENTS D’ESO 2020-21 

Totes les proves i lliurament de dossiers es realitzaran el dia 1 de març del 
 

En cas d’aquelles persones que puguin estar confinades el dia de les proves, i 
per tant no puguin realitzar-les aquest dia, es farà una segona convocatòria el 

CONTINGUTS MÍNIMS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
PER MATÈRIES 

Biologia i Geologia 

Continguts mínims avaluables: 

1. Estructura i dinàmica de la Terra 
2. Nivells d’organització dels éssers vius i la cèl·lula i els seus components.

 
4. ADN i proteïnes. La biotecnologia  
5. Herència i transmissió de caràcters 

en i evolució dels éssers vius. 

Criteris d’avaluació 

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.

alguns fenòmens geològics associats als moviments de la 
los amb la seva posició en el mapa.  

PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS 

el dia 1 de març del 

En cas d’aquelles persones que puguin estar confinades el dia de les proves, i 
les aquest dia, es farà una segona convocatòria el 

CONTINGUTS MÍNIMS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

i els seus components. 

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 

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.  

alguns fenòmens geològics associats als moviments de la 
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4. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció 
d’activitats humanes amb processos naturals i justificar les 
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 descriur
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
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 interpreta
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.
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4. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció 
d’activitats humanes amb processos naturals i justificar les 
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 descriur
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
, mitjançant mecanismes genètics.  

8. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases 
científiques. Valorar les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes 

9. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpreta
mitjançant teories evolutives per argumentar alguns processos que la fan 

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

11. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació 
b el concepte de gen.  

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

5. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels 

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 

8. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases 
científiques. Valorar les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes 

9. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les 
mitjançant teories evolutives per argumentar alguns processos que la fan 

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

11. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació 
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Física i Química
 
 

● Continguts mínims avaluables:
 
 

1. Àtoms i enllaços
-Nombre atòmic i màssic, isòtops, ions, massa atòmica i molecular
-Model atòmic de Bohr i nivells d’energia
-Configuració electrònica i relació amb la taula periòdica: metalls, no 
metalls i gasos nobles
-Enllaç iònic, covalent i 
cada tipus d’enllaç (duresa, conductivitat, temperatures de canvi 
d’estat).  
 

          2.  Compostos i formulació inorgànica
-Anomenar i formular compostos binaris (hidrurs, hidròxids, òxids, 
sals) en nomenclatura Stock
 

           3.    Reaccions químiques i estequiometria
-Canvi físic i canvi químic. Diferències.
-Identificació de
-Igualació  de reaccions
-Càlculs estequiomètrics amb masses (concepte de mol i massa 
molar) 

 
           4.   Cinemàtica  

-Anàlisi qualitativa i quantitativa del moviment rectilini uniforme, 
incloses gràfiques de moviment. Anàlisi qualitativa de moviments 
amb acceleració.

            5.  Forces i moviment
-Lleis  de Newton: força, força resultant, acceleració
-Pes, força de 

 
 
            6. Energia i treball

-Treball i potència
-Energia mecànica (cinètica i potencial gravitatòria)

 
 
 

● Criteris d’avaluació
 
 

1. Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells
energètics dins de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució 
i l’organització dels elements en la taula periòdica. Relacionar algunes 
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Física i Química 

Continguts mínims avaluables: 

Àtoms i enllaços  
Nombre atòmic i màssic, isòtops, ions, massa atòmica i molecular
Model atòmic de Bohr i nivells d’energia 
Configuració electrònica i relació amb la taula periòdica: metalls, no 

metalls i gasos nobles 
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Cristalls i molècules. Propietats de 

cada tipus d’enllaç (duresa, conductivitat, temperatures de canvi 

Compostos i formulació inorgànica  
Anomenar i formular compostos binaris (hidrurs, hidròxids, òxids, 

sals) en nomenclatura Stock 

Reaccions químiques i estequiometria 
Canvi físic i canvi químic. Diferències. 
Identificació de  reactius i productes 

de reaccions 
Càlculs estequiomètrics amb masses (concepte de mol i massa 

Anàlisi qualitativa i quantitativa del moviment rectilini uniforme, 
incloses gràfiques de moviment. Anàlisi qualitativa de moviments 
amb acceleració. 
Forces i moviment  

Lleis  de Newton: força, força resultant, acceleració 
Pes, força de fregament, forces normals, tensions. 

Energia i treball 
Treball i potència 
Energia mecànica (cinètica i potencial gravitatòria) 

Criteris d’avaluació 

Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells
s dins de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució 

i l’organització dels elements en la taula periòdica. Relacionar algunes 

Nombre atòmic i màssic, isòtops, ions, massa atòmica i molecular 

Configuració electrònica i relació amb la taula periòdica: metalls, no 

. Cristalls i molècules. Propietats de 
cada tipus d’enllaç (duresa, conductivitat, temperatures de canvi 

Anomenar i formular compostos binaris (hidrurs, hidròxids, òxids, 

Càlculs estequiomètrics amb masses (concepte de mol i massa 

Anàlisi qualitativa i quantitativa del moviment rectilini uniforme, 
incloses gràfiques de moviment. Anàlisi qualitativa de moviments 

Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells 
s dins de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució 

i l’organització dels elements en la taula periòdica. Relacionar algunes 
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propietats de les substàncies amb la seva estructura i les 
característiques dels seus enllaços.

 
 
  2. Interpretar el concepte de 
senzills. 
 
     3. Formular i anomenar compostos binaris simples (òxids, hidrurs, hidròxids, 
sals) 
 
 
    4.Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o 
físics a partir de taules de dades i de les lleis o principis involucrats.
 
 
    5.Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de 
referència i de vectors per descriure’l adequadament, i aplicar
representació dels diversos tipus de desplaçament.
 
 
   6.Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, 
velocitat i acceleració) de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les 
gràfiques. 
 
 
   7. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una 
representació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades expressant 
els resultats en unitats del SI.
 
 
    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
moviment, incloent-hi el cas de l’equilibri.
 
 
     9. Reconèixer que treball és una font
les situacions en què es produeixen.
 
 
    10.Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de 
problemes en contextos reals expressant els resultats en unitats del SI o altres 
d’ús comú.  
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propietats de les substàncies amb la seva estructura i les 
característiques dels seus enllaços. 

concepte de reacció química i realitzar càlculs estequiomètrics   

Formular i anomenar compostos binaris simples (òxids, hidrurs, hidròxids, 

Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o 
partir de taules de dades i de les lleis o principis involucrats.

Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de 
referència i de vectors per descriure’l adequadament, i aplicar
representació dels diversos tipus de desplaçament.  

Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, 
velocitat i acceleració) de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les 

Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una 
ació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades expressant 

els resultats en unitats del SI.  

Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació 
entre les forces que actuen sobre un cos i les característiques del

hi el cas de l’equilibri.  

Reconèixer que treball és una font  de transferència d’energia, identificant 
les situacions en què es produeixen. 

Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de 
mes en contextos reals expressant els resultats en unitats del SI o altres 

propietats de les substàncies amb la seva estructura i les 

química i realitzar càlculs estequiomètrics   

Formular i anomenar compostos binaris simples (òxids, hidrurs, hidròxids, 

Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o 
partir de taules de dades i de les lleis o principis involucrats.  

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 

Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, 
velocitat i acceleració) de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les 

Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una 
ació esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades expressant 

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 

de transferència d’energia, identificant 

Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de 
mes en contextos reals expressant els resultats en unitats del SI o altres 
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Ciències Aplicades a l’Activitat professional
 
 

● Continguts mínims avaluables:
 

1. El laboratori en les ciències
2. Les magnituds i les mescles
3. Dissolucions i reaccions químiques
4. La ciència en les activitats laborals
5. Química ambiental
6. Contaminació del sòl i nuclear
7. La contaminació i depuració de l’aigua
8. Residus, recursos i sostenibilitat

 
 
 

● Criteris d’avaluació
 

1. Identificar i manipular correctament els materials i productes amb què es 
treballa al 
laboratori, tot respectant i complint les normes de seguretat i higiene.

 
2. Seguir de forma autònoma un protocol de treball i comprendre el text i les 
instruccions 
que conté. 

 
3. Comprendre i interpretar textos relacionats amb activitats professionals 
(protocols 
d’actuació, etiquetatge, simbologia…) i textos científics que incloguin 
observacions i 
dades recollides en una mesura o un experiment, per realitzar petits càlculs 
i tractar la 
informació amb l’ajuda d’eines TIC.

 
4. Aplicar tècniques adequades per preparar dissolucions i per separar els 
components 
d’una mescla. 

 
5. Descriure els procediments habituals de desinfecció que es fan servir en 
establiments i 
indústries relacionats amb la sanitat, la imatge personal, l’alimentació i 
l’agricultura. 

 
6. Identificar algunes de les principals aplicacions del coneixement científic 
en diferents 
activitats professionals i en situacions de la vida quotidiana.
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Ciències Aplicades a l’Activitat professional 

Continguts mínims avaluables: 

1. El laboratori en les ciències 
2. Les magnituds i les mescles 
3. Dissolucions i reaccions químiques 
4. La ciència en les activitats laborals 
5. Química ambiental 
6. Contaminació del sòl i nuclear 
7. La contaminació i depuració de l’aigua 
8. Residus, recursos i sostenibilitat 

Criteris d’avaluació 

manipular correctament els materials i productes amb què es 

laboratori, tot respectant i complint les normes de seguretat i higiene.

2. Seguir de forma autònoma un protocol de treball i comprendre el text i les 

3. Comprendre i interpretar textos relacionats amb activitats professionals 

d’actuació, etiquetatge, simbologia…) i textos científics que incloguin 

dades recollides en una mesura o un experiment, per realitzar petits càlculs 

informació amb l’ajuda d’eines TIC. 

4. Aplicar tècniques adequades per preparar dissolucions i per separar els 

5. Descriure els procediments habituals de desinfecció que es fan servir en 

indústries relacionats amb la sanitat, la imatge personal, l’alimentació i 

6. Identificar algunes de les principals aplicacions del coneixement científic 

activitats professionals i en situacions de la vida quotidiana. 

manipular correctament els materials i productes amb què es 

laboratori, tot respectant i complint les normes de seguretat i higiene. 

2. Seguir de forma autònoma un protocol de treball i comprendre el text i les 

3. Comprendre i interpretar textos relacionats amb activitats professionals 

d’actuació, etiquetatge, simbologia…) i textos científics que incloguin 

dades recollides en una mesura o un experiment, per realitzar petits càlculs 

4. Aplicar tècniques adequades per preparar dissolucions i per separar els 

5. Descriure els procediments habituals de desinfecció que es fan servir en 

indústries relacionats amb la sanitat, la imatge personal, l’alimentació i 

6. Identificar algunes de les principals aplicacions del coneixement científic 
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7. Identificar les diferents matèries primeres, fonts d’energia, reaccions 
químiques i 
fenòmens físics que es necessiten durant el procés de fabricació d’un 
determinat 
producte, a partir de la comprensió i interpretació del diagrama de flux 
corresponent. 

 
8. Descriure la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat, la 
competitivitat i la 
sostenibilitat d’una activitat productiva, així com formular propostes 
correctores o 
minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient.

 
9. Planificar i dur a term
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 en 
públic. 

 
10. Escollir i manipular l’instrumental adequat per realitzar correctament 
diferents 
preparacions i mesures amb la precisió necessària, per exemple amb 
relació a l’anàlisi i 
tractament de contaminants, utilitzant les tècniques de separació i anàlisi 
apropiades i els 
sistemes informàtics d’anàlisi i captació de dades.

 
11. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la 
fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori.

 
12. Identificar els diferents tipus d’emissions i residus contaminants que es 
generen en una 
activitat professional o productiva i analitzar el seu impacte sobre el medi 
ambient. 

 
13. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear i analitzar la gestió 
dels residus 
nuclears. Identificar els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi 
ambient i 
valorar críticament la utilització de l’energia nuclear
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ificar les diferents matèries primeres, fonts d’energia, reaccions 

fenòmens físics que es necessiten durant el procés de fabricació d’un 

producte, a partir de la comprensió i interpretació del diagrama de flux 

iure la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat, la 

sostenibilitat d’una activitat productiva, així com formular propostes 

minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient. 

9. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes 

senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés 

comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una 

manipular l’instrumental adequat per realitzar correctament 

preparacions i mesures amb la precisió necessària, per exemple amb 

tractament de contaminants, utilitzant les tècniques de separació i anàlisi 

temes informàtics d’anàlisi i captació de dades. 

11. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la 

bases en assajos de laboratori. 

12. Identificar els diferents tipus d’emissions i residus contaminants que es 

activitat professional o productiva i analitzar el seu impacte sobre el medi 

13. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear i analitzar la gestió 

nuclears. Identificar els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi 

valorar críticament la utilització de l’energia nuclear 

ificar les diferents matèries primeres, fonts d’energia, reaccions 

fenòmens físics que es necessiten durant el procés de fabricació d’un 

producte, a partir de la comprensió i interpretació del diagrama de flux 

iure la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat, la 

sostenibilitat d’una activitat productiva, així com formular propostes 

e una recerca experimental per resoldre problemes 

senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés 

comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una 

manipular l’instrumental adequat per realitzar correctament 

preparacions i mesures amb la precisió necessària, per exemple amb 

tractament de contaminants, utilitzant les tècniques de separació i anàlisi 

11. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la 

12. Identificar els diferents tipus d’emissions i residus contaminants que es 

activitat professional o productiva i analitzar el seu impacte sobre el medi 

13. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear i analitzar la gestió 

nuclears. Identificar els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi 
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Matemàtiques
 

● Continguts mínims avaluables:
 

Numeració i càlcul  

• Nombres racionals i irracionals
• Aproximació per excés i per defecte.

Canvi i relacions  

• Funció quadràtica i lineals (relació afí inclosa)
o Diverses formes de representació i canvis de representació.
o Funcions inverses.
o Taxa de variació.

o Ús de les funcions per a la resolució de problemes en 
contextos  diversos.

• Equacions de 1r i 2n grau i sistemes d’equacions

Mesura  

• Mesures indirectes  
o Semblança (Teorema de Tales, Teorema de Pitàgores...)
o Unitats de mesura.
o Aproximacions p
o Precisió, exactitud i error (error absolut, relatiu i %)
o Resolució de problemes relatius a mesures indirectes.

Estadística i atzar  

• Estudis estadístics  
o Disseny, mostres i aleatorietat de les respostes i experiments. 

o Dades quantitatives i qualitatives, unidimensionals i bidimensionals. • 
Gràfics estadístics   

o Histogrames, diagrames de caixa, núvols de punts, coeficients 
de  correlació. 

• Eines d’anàlisi de dades
o Taules de freqüència
o Mesures de centralització i de dispersió.

• Conceptes bàsics de probabilitat (CC16)
o Càlcul de probabilitats de successos compostos (taules de 

contingència  i diagrames d’arbre).
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Matemàtiques 

Continguts mínims avaluables: 

• Nombres racionals i irracionals  
• Aproximació per excés i per defecte.  

• Funció quadràtica i lineals (relació afí inclosa)  
o Diverses formes de representació i canvis de representació.
o Funcions inverses.  
o Taxa de variació.  

o Ús de les funcions per a la resolució de problemes en 
diversos.  

• Equacions de 1r i 2n grau i sistemes d’equacions  

 
o Semblança (Teorema de Tales, Teorema de Pitàgores...)
o Unitats de mesura.  
o Aproximacions per excés i per defecte.  
o Precisió, exactitud i error (error absolut, relatiu i %)  
o Resolució de problemes relatius a mesures indirectes.

   
o Disseny, mostres i aleatorietat de les respostes i experiments. 

ades quantitatives i qualitatives, unidimensionals i bidimensionals. • 

o Histogrames, diagrames de caixa, núvols de punts, coeficients 
  

• Eines d’anàlisi de dades   
o Taules de freqüència  
o Mesures de centralització i de dispersió.  

• Conceptes bàsics de probabilitat (CC16)  
o Càlcul de probabilitats de successos compostos (taules de 

i diagrames d’arbre).  

o Diverses formes de representació i canvis de representació.  

o Semblança (Teorema de Tales, Teorema de Pitàgores...)  

o Resolució de problemes relatius a mesures indirectes.  

o Disseny, mostres i aleatorietat de les respostes i experiments. 
ades quantitatives i qualitatives, unidimensionals i bidimensionals. • 

o Histogrames, diagrames de caixa, núvols de punts, coeficients 

o Càlcul de probabilitats de successos compostos (taules de 
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● Criteris d’avaluació

Dimensió resolució de problemes

1.-Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les mateixes     
matemàtiques utilitzant diferents tipus de nombres, símbols i mètodes
algebraics (equacions de 1r i 2n grau, sistemes d’equacions, i avaluar 
altres mètodes de resolució possibles, com 
càlcul  numèric amb mitjans tecnològics.
 2. Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i 
determinar el  tipus de funció (lineal, quadràtica, exponencial) que pot 
modelitzar-les. També  aproximar i interpretar taxes de variació a partir d’una 
gràfica, de dades  numèriques 
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 resulta
unitat de mesura  més adequada.
4. Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbits diversos
(per  exemple, l’agrimensura i la navegació),
5. Elaborar estudis estadístics i interpretar taules i gràfics 
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, 
en  què cal aplicar els conceptes i les tècniques del càlcul de probabilitats, i
successos compostos.  

Dimensió raonament i prova

7. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució 
de  problemes, com la realització de conjectures, la seva justificació i
generalització, així com la comprovació, el tempteig i el contrast amb 
diverses  formes de raonament al l
 
 
 
 
 
CONNEXIONS I DIMENSIONS

     8.Usar relacions entre diverses parts de les matemàtiques (àlgebra i 
geometria,  nombres i geometria, nombres, estadística i geometria, 
nombres i atzar) que 
9. Reconèixer models numèrics (racionals), funcionals (lineals i de 
proporcionalitat  inversa, quadràtic, exponencial), geomètrics, distribucions 
estadístiques i  situacions aleatòries en contextos no necessàriament 
matemàtics o en d’altres
propietats per resoldre situacions
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Criteris d’avaluació 

Dimensió resolució de problemes  

oblemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les mateixes     
matemàtiques utilitzant diferents tipus de nombres, símbols i mètodes
algebraics (equacions de 1r i 2n grau, sistemes d’equacions, i avaluar 

mètodes de resolució possibles, com per exemple l’assaig error o bé el   
numèric amb mitjans tecnològics.  

2. Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i 
tipus de funció (lineal, quadràtica, exponencial) que pot 

aproximar i interpretar taxes de variació a partir d’una 
numèriques o mitjançant l’estudi dels coeficients de 

3. Estimar, mesurar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes
una precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els

mesura, expressant el resultat de l’estimació o el càlcul en la
més adequada.  

4. Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbits diversos
exemple, l’agrimensura i la navegació),   

5. Elaborar estudis estadístics i interpretar taules i gràfics estadístics, així com
els paràmetres estadístics més usuals, amb distribucions unidimensionals

bidimensionals, i valorar qualitativament la representativitat de les

6. Resoldre diferents situacions i problemes de context natural, social i cultural
què cal aplicar els conceptes i les tècniques del càlcul de probabilitats, i

 

Dimensió raonament i prova  

7. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució 
problemes, com la realització de conjectures, la seva justificació i

generalització, així com la comprovació, el tempteig i el contrast amb 
formes de raonament al llarg de la història de les matemàtiques.

CONNEXIONS I DIMENSIONS 

8.Usar relacions entre diverses parts de les matemàtiques (àlgebra i 
nombres i geometria, nombres, estadística i geometria, 

  afavoreixin l’anàlisi de situacions i el raonament.
9. Reconèixer models numèrics (racionals), funcionals (lineals i de 

inversa, quadràtic, exponencial), geomètrics, distribucions 
situacions aleatòries en contextos no necessàriament 

s o en d’altres  matèries i utilitzar les seves característiques i 
propietats per resoldre situacions   

oblemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les mateixes     
matemàtiques utilitzant diferents tipus de nombres, símbols i mètodes  
algebraics (equacions de 1r i 2n grau, sistemes d’equacions, i avaluar 

per exemple l’assaig error o bé el   

2. Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i 
tipus de funció (lineal, quadràtica, exponencial) que pot 

aproximar i interpretar taxes de variació a partir d’una 
o mitjançant l’estudi dels coeficients de 

3. Estimar, mesurar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes 
una precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els 

t de l’estimació o el càlcul en la 

4. Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbits diversos 

estadístics, així com 
els paràmetres estadístics més usuals, amb distribucions unidimensionals 

bidimensionals, i valorar qualitativament la representativitat de les 

social i cultural 
què cal aplicar els conceptes i les tècniques del càlcul de probabilitats, i 

7. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució 
problemes, com la realització de conjectures, la seva justificació i   

generalització, així com la comprovació, el tempteig i el contrast amb 
larg de la història de les matemàtiques.  

8.Usar relacions entre diverses parts de les matemàtiques (àlgebra i 
nombres i geometria, nombres, estadística i geometria, 

de situacions i el raonament.  
9. Reconèixer models numèrics (racionals), funcionals (lineals i de 

inversa, quadràtic, exponencial), geomètrics, distribucions 
situacions aleatòries en contextos no necessàriament 

matèries i utilitzar les seves característiques i 
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Dimensió comunicació i representació

10. Expressar verbalment i per escrit, amb precisió, raonaments, relacions
quantitatives i informacions que incor
gràfics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de
història. 
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Dimensió comunicació i representació  

10. Expressar verbalment i per escrit, amb precisió, raonaments, relacions
quantitatives i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o
gràfics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de

10. Expressar verbalment i per escrit, amb precisió, raonaments, relacions  
porin elements matemàtics, simbòlics o  

gràfics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de  la 
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Ciències Socials

 
●   Continguts mínims avaluables:

(Llibre de text: Història 4t ESO Editorial Santillana)

Unitat 2: La Revolució Industrial

Unitat 3: Les revolucions dels segles XVIII i XIX

Unitat 5: L’Imperialisme i la segona Revolució industrial

Unitat 6: La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa

Unitat 7: La crisi de la Restauració i la Dictadura de Primo de Rivera 

Unitat 8: El període d’entreguerres i la Segona Guerra Mundial Unitat 

9: La Segona República i la Guerra Civil

Unitat 10: La guerra freda i la descolonització

Unitat 11: La dictadura franquista i la Transició

Unitat 12: La postguerra freda i el món actual

 

 
● Criteris d’avaluació

∙ Nota de l’examen igual o superior a 5.

∙ Es necessari l’ús del llenguatge correcte, saber identificar els diferents

fets i personatges històrics i l’ordre cronològic dels esdeveniments.

desenvolupar un tema amb correcció
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Ciències Socials 

Continguts mínims avaluables: 

(Llibre de text: Història 4t ESO Editorial Santillana)  

Unitat 2: La Revolució Industrial  

Unitat 3: Les revolucions dels segles XVIII i XIX  

Unitat 5: L’Imperialisme i la segona Revolució industrial  

Unitat 6: La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa  

Unitat 7: La crisi de la Restauració i la Dictadura de Primo de Rivera 

Unitat 8: El període d’entreguerres i la Segona Guerra Mundial Unitat 

9: La Segona República i la Guerra Civil  

uerra freda i la descolonització  

Unitat 11: La dictadura franquista i la Transició  

Unitat 12: La postguerra freda i el món actual  

Criteris d’avaluació 

Nota de l’examen igual o superior a 5.   

Es necessari l’ús del llenguatge correcte, saber identificar els diferents

fets i personatges històrics i l’ordre cronològic dels esdeveniments.

desenvolupar un tema amb correcció 

Unitat 7: La crisi de la Restauració i la Dictadura de Primo de Rivera 

Unitat 8: El període d’entreguerres i la Segona Guerra Mundial Unitat 

Es necessari l’ús del llenguatge correcte, saber identificar els diferents  

fets i personatges històrics i l’ordre cronològic dels esdeveniments.  ∙ Saber 
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Castellano 

● Contenidos mínimos evaluables y Criterios de evaluación

La asignatura de lengua castellana y literatura se estructura en tres 

dimensiones: 

 A- DIMENSIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA

1- El alumnado muestra la capacidad de lectura con atención de un texto de 
entre 120 a 200 palabras.

A- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE COMPRENSIÓN 
LECTORA  

1- El alumnado tiene las competencias básicas de comprensión lectora 
ante la lectura atenta de un texto y respondiendo preguntas con opciones 
diversas.  

B- DIMENSIÓN LITERARIA

1- El alumno es capaz de identificar el texto citado anteriormente en el 
apartado de COMPRENSIÓN LECTORA su Género literario.

B- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN LITERARIA

1- El alumnado debe tener asumida la competencia básica de identificación 
del Género literario que acaba de leer (Narrativa, Poesía y Teatro).
2- Debe ser capaz de responder a las cuestiones de ámbito literario que se 
incluyen entre las preguntas de COMPR

 

C- DIMENSIÓN EXPRESIÓN ESCRITA

1- Sintaxis. Constituyentes de la oración. Funciones sintácticas y distinción de 
oraciones simples .  
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Contenidos mínimos evaluables y Criterios de evaluación 

La asignatura de lengua castellana y literatura se estructura en tres 

DIMENSIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA  

El alumnado muestra la capacidad de lectura con atención de un texto de 
20 a 200 palabras.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE COMPRENSIÓN 

El alumnado tiene las competencias básicas de comprensión lectora 
ante la lectura atenta de un texto y respondiendo preguntas con opciones 

ERARIA  

El alumno es capaz de identificar el texto citado anteriormente en el 
apartado de COMPRENSIÓN LECTORA su Género literario.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN LITERARIA

El alumnado debe tener asumida la competencia básica de identificación 
del Género literario que acaba de leer (Narrativa, Poesía y Teatro).

Debe ser capaz de responder a las cuestiones de ámbito literario que se 
incluyen entre las preguntas de COMPRENSIÓN LECTORA.  

DIMENSIÓN EXPRESIÓN ESCRITA  

Sintaxis. Constituyentes de la oración. Funciones sintácticas y distinción de 

La asignatura de lengua castellana y literatura se estructura en tres 

El alumnado muestra la capacidad de lectura con atención de un texto de 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE COMPRENSIÓN 

El alumnado tiene las competencias básicas de comprensión lectora 
ante la lectura atenta de un texto y respondiendo preguntas con opciones 

El alumno es capaz de identificar el texto citado anteriormente en el 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN LITERARIA  

El alumnado debe tener asumida la competencia básica de identificación 
del Género literario que acaba de leer (Narrativa, Poesía y Teatro).  

Debe ser capaz de responder a las cuestiones de ámbito literario que se 

Sintaxis. Constituyentes de la oración. Funciones sintácticas y distinción de 
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2- Uso de la lengua: Modalidades oracionales. Propiedades del texto. 
Aplicación práctica de criterios de
redacción de un texto.  

3- Presentación del texto escrito siguiendo las pautas de competencias 
básicas sobre párrafos, márgenes, interlineado, tachaduras, etc.

4- Tipología textual: Texto argumentativo, expositivo y descriptivo. Artículos de 
prensa de opinión.  
Textos administrativos y legislativos. Estructura de un currículum.

5- Aplicación en el redactado del texto de las normas ortográficas 

básicas. C- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1- El alumnado debe mostrar respondiendo algunas cuestiones su 
competencia básica en identificación de constituyentes de la oración, funciones 
sintácticas y distinción de oraciones simples y compuestas.

2- El alumnado debe mostrar sus competencias básicas en adecuación, 
coherencia y cohesión en el redactado de un texto de 125 palabras.

3- El alumnado debe respetar las normas básicas genéricas de 
presentación de un documento escrito.

4- El alumnado debe ser capaz de identificar las características de distintas 
tipologías textuales.  

5- Deberán aplicarse las competencias básicas en ortografía, uso de léxico 
adecuado y signos de puntuación.

FORMA DE LA PRUEBA DE OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN LA 
MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

Primera parte: DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA Y DIMENSIÓN 
LITERARIA. Lectura atenta de un texto que plantea una serie de 
cuestiones sobre el texto. Las preguntas tienen cuatro opciones de 
respuesta. (a,b,c o d) o se ha de responder de manera breve.
Esta primera parte incluye cuestiones que se evalúan como pertenecientes al 
ámbito literario. Identificar el Género literario o cuestiones sobre algún recurso 
literario o alguna cuestión de vocabulario.
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Uso de la lengua: Modalidades oracionales. Propiedades del texto. 
Aplicación práctica de criterios de adecuación, cohesión y coherencia en la 

Presentación del texto escrito siguiendo las pautas de competencias 
básicas sobre párrafos, márgenes, interlineado, tachaduras, etc. 

Tipología textual: Texto argumentativo, expositivo y descriptivo. Artículos de 

Textos administrativos y legislativos. Estructura de un currículum.

Aplicación en el redactado del texto de las normas ortográficas 

IOS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

 

El alumnado debe mostrar respondiendo algunas cuestiones su 
competencia básica en identificación de constituyentes de la oración, funciones 
sintácticas y distinción de oraciones simples y compuestas.  

El alumnado debe mostrar sus competencias básicas en adecuación, 
coherencia y cohesión en el redactado de un texto de 125 palabras.

El alumnado debe respetar las normas básicas genéricas de 
presentación de un documento escrito.  

ser capaz de identificar las características de distintas 

Deberán aplicarse las competencias básicas en ortografía, uso de léxico 
adecuado y signos de puntuación.  

FORMA DE LA PRUEBA DE OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN LA 
UA CASTELLANA Y LITERATURA.  

Primera parte: DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA Y DIMENSIÓN 
LITERARIA. Lectura atenta de un texto que plantea una serie de 
cuestiones sobre el texto. Las preguntas tienen cuatro opciones de 
respuesta. (a,b,c o d) o se ha de responder de manera breve.  

imera parte incluye cuestiones que se evalúan como pertenecientes al 
ámbito literario. Identificar el Género literario o cuestiones sobre algún recurso 
literario o alguna cuestión de vocabulario.  

Uso de la lengua: Modalidades oracionales. Propiedades del texto. 
adecuación, cohesión y coherencia en la 

Presentación del texto escrito siguiendo las pautas de competencias 
  

Tipología textual: Texto argumentativo, expositivo y descriptivo. Artículos de 

Textos administrativos y legislativos. Estructura de un currículum.  

Aplicación en el redactado del texto de las normas ortográficas 

El alumnado debe mostrar respondiendo algunas cuestiones su 
competencia básica en identificación de constituyentes de la oración, funciones 

El alumnado debe mostrar sus competencias básicas en adecuación, 
coherencia y cohesión en el redactado de un texto de 125 palabras.  

ser capaz de identificar las características de distintas 

Deberán aplicarse las competencias básicas en ortografía, uso de léxico 

FORMA DE LA PRUEBA DE OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN LA 

Primera parte: DIMENSIÓN COMPRENSIÓN LECTORA Y DIMENSIÓN 
LITERARIA. Lectura atenta de un texto que plantea una serie de 
cuestiones sobre el texto. Las preguntas tienen cuatro opciones de 

imera parte incluye cuestiones que se evalúan como pertenecientes al 
ámbito literario. Identificar el Género literario o cuestiones sobre algún recurso 
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Segunda parte: DIMENSIÓN ESCRITA

Redactado de un texto de 
criterios de evaluación de esta dimensión citados anteriormente.

Reconocer categorías gramaticales, conjugación verbal, funciones sintácticas 
básicas de la oración simple ( Sujeto, Atributo, C N, C.D, C.I y CC ), 
decir sinónimos, rellenar huecos con palabras relacionadas con las reglas 
básicas de ortografía de acentuación, la B, V, G, J, H.
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Segunda parte: DIMENSIÓN ESCRITA  

Redactado de un texto de 125 palabras como mínimo atendiendo a los 
criterios de evaluación de esta dimensión citados anteriormente. 

Reconocer categorías gramaticales, conjugación verbal, funciones sintácticas 
básicas de la oración simple ( Sujeto, Atributo, C N, C.D, C.I y CC ), 
decir sinónimos, rellenar huecos con palabras relacionadas con las reglas 
básicas de ortografía de acentuación, la B, V, G, J, H. 

125 palabras como mínimo atendiendo a los 
  

Reconocer categorías gramaticales, conjugación verbal, funciones sintácticas 
básicas de la oración simple ( Sujeto, Atributo, C N, C.D, C.I y CC ), saber 
decir sinónimos, rellenar huecos con palabras relacionadas con las reglas 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d'Ensenyament                                  
 Institut d’Educació Secundària
  EL PALAU  
 

 

Anglès 

 

● Continguts mínims avaluables:
 

Els continguts de la prova estan d’acord amb el vocabulari i la gramàtica 
treballada durant els 4 cursos de la ESO.
anglesa, l’aspirant haurà de demostrar que domina la gramàtica i el vocabulari 
bàsics en una comprensi

La gramàtica bàsica compren les següents formes verbals:

● Present simple/continuous
● Past simple/continuous
● Present Perfect simple/ continuous
● Future simple/ continuous/ perfect
● Relative clauses 
● Modal verbs 
● Conditionals 
● Passive 
● Reported Speech 

 

● Criteris d’avaluació
 

● La prova estarà dividida en tres parts i s’avaluarà sobre 10 punts.

.  Comprensió oral

              .  Comprensió escrita de resposta múltiple (reading)

              .  Producció escrita (writing) 4 punts
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Continguts mínims avaluables: 

Els continguts de la prova estan d’acord amb el vocabulari i la gramàtica 
treballada durant els 4 cursos de la ESO.  Per a demostrar l’aptitud en llengua 
anglesa, l’aspirant haurà de demostrar que domina la gramàtica i el vocabulari 
bàsics en una comprensió oral, comprensió escrita i expressió escrita.

La gramàtica bàsica compren les següents formes verbals: 

Present simple/continuous 
Past simple/continuous 
Present Perfect simple/ continuous 
Future simple/ continuous/ perfect 

 

Criteris d’avaluació 

La prova estarà dividida en tres parts i s’avaluarà sobre 10 punts.

Comprensió oral  de resposta múltiple (listening)  3 punts

Comprensió escrita de resposta múltiple (reading)  3 punts

Producció escrita (writing) 4 punts 

Els continguts de la prova estan d’acord amb el vocabulari i la gramàtica 
Per a demostrar l’aptitud en llengua 

anglesa, l’aspirant haurà de demostrar que domina la gramàtica i el vocabulari 
ó oral, comprensió escrita i expressió escrita.  

La prova estarà dividida en tres parts i s’avaluarà sobre 10 punts. 

3 punts 

3 punts 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d'Ensenyament                                  
 Institut d’Educació Secundària
  EL PALAU  
 

 

 
 
Català 

 

● Continguts mínims avaluables:
 

Seguint el plantejament del CSDA (Consell Superior d'Avaluació) 
avaluarem  l'assoliment de dues dimensions i les seves 
competències:  

Dimensió Comprensió lectora
informació;  reflexió i valoració.

Dimensió Expressió escrita
correcció  lingüística).  

La prova:  
La prova consta de dues parts. Un text i diverses preguntes relacionades (per 
avaluar la  comprensió lectora 
l'expressió escrita  DEE).
 
 

● Criteris d’avaluació
 
 
Cada part de la prova es pondera amb 5 punts (10 en total).

En la primera part es tindran present els encerts (sense penalització de 
resta en els  errors).  
En la segona part s'avaluaran els ítems de construcció de textos escrits 
següents:  Adequació, co
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Continguts mínims avaluables: 

Seguint el plantejament del CSDA (Consell Superior d'Avaluació) 
liment de dues dimensions i les seves 

Comprensió lectora: obtenció d’informació; interpretació de la 
reflexió i valoració.  

Expressió escrita: redacció (adequació, coherència, cohesió i 

La prova consta de dues parts. Un text i diverses preguntes relacionades (per 
comprensió lectora DCL) i una proposta de redacció (per avaluar 

).   

Criteris d’avaluació 

Cada part de la prova es pondera amb 5 punts (10 en total).   

En la primera part es tindran present els encerts (sense penalització de 

En la segona part s'avaluaran els ítems de construcció de textos escrits 
Adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

Seguint el plantejament del CSDA (Consell Superior d'Avaluació) 

: obtenció d’informació; interpretació de la 

: redacció (adequació, coherència, cohesió i 

La prova consta de dues parts. Un text i diverses preguntes relacionades (per 
) i una proposta de redacció (per avaluar 

En la primera part es tindran present els encerts (sense penalització de 

En la segona part s'avaluaran els ítems de construcció de textos escrits 
herència, cohesió i correcció lingüística. 
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Visual i plàstica
 
Els continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarregar.  Aquest és 
l’enllaç al dossier, que teniu penjat també a la web:
 
https://agora.xtec.cat/ieselpalau/wp
content/uploads/usu1081/2021/01/Recuperaci%C3%B3
 
 
Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió
 
 

Música 
 
 
Els continguts i criteris 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarregar.  Aquest és 
l’enllaç al dossier, que teniu penjat també a la web:
 
https://agora.xtec.cat/ieselpalau/wp
content/uploads/usu1081/2021/01/Dossier
M%C3%BAsica-ESO
 
Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió.
 
 

Educació Física
 
Els continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarreg
l’enllaç al dossier, que teniu penjat també a la web:
 
https://agora.xtec.cat/ieselpalau/wp
content/uploads/usu1081/2021/01/Recuper
 
Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió.
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Visual i plàstica  

Els continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarregar.  Aquest és 
l’enllaç al dossier, que teniu penjat també a la web: 

https://agora.xtec.cat/ieselpalau/wp-
content/uploads/usu1081/2021/01/Recuperaci%C3%B3-evp.pdf

Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió

Els continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarregar.  Aquest és 
l’enllaç al dossier, que teniu penjat també a la web: 

https://agora.xtec.cat/ieselpalau/wp-
content/uploads/usu1081/2021/01/Dossier-Recuperaci%C3%B3

ESO-1.pdf 

Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió.

Educació Física 

Els continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarregar.  Aquest és 
l’enllaç al dossier, que teniu penjat també a la web: 

https://agora.xtec.cat/ieselpalau/wp-
content/uploads/usu1081/2021/01/Recuperaci%C3%B3-EF.pdf

Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió.

Els continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarregar.  Aquest és 

evp.pdf 

Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió 

d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
es troben a l’interior d’un dossier que s’ha de descarregar.  Aquest és 

cuperaci%C3%B3-

Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió. 

Els continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Visual i Plàstica 
ar.  Aquest és 

EF.pdf 

Una vegada realitzat, s’ha de lliurar al Departament d’Expressió. 
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TECNOLOGIA
 

● Continguts mínims avaluables

• L’habitatge  

o Protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, 
condicions  d’habitabilitat, accés als serveis. 

o Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la 
simbologia  corresponent i el reconeixement de la normativa de 
seguretat.  

o Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: 
arquitectura  bioclimàtica i domòtica 

• Comunicacions  

o Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: 
connexions i  intercanvi d’informació 

o Tipologia de xarxes de comunicació. 

• Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
o Circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent
components bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de 
càlculs. o Àlgebra de Boole i portes lògiques. 
o Components dels sistemes pn

reconeixent-ne la  simbologia i els principis de 
funcionament. 

o Disseny de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o 
realitzin una  funció determinada. 

• Control i automatització 

o Elements de control: sensors, actuadors i
comandament. o 
funcionament.  

 

 

 

 

● Criteris d'avaluació
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TECNOLOGIA 

Continguts mínims avaluables 

Protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, 
condicions  d’habitabilitat, accés als serveis.  
Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la 
simbologia  corresponent i el reconeixement de la normativa de 

Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: 
arquitectura  bioclimàtica i domòtica  

Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: 
connexions i  intercanvi d’informació  

Tipologia de xarxes de comunicació.  

Electrònica, pneumàtica i hidràulica  
Circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent

components bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de 
Àlgebra de Boole i portes lògiques.  

Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, 
ne la  simbologia i els principis de 

funcionament.  
Disseny de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o 
realitzin una  funció determinada.  

Control i automatització  

Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 
o Sistemes automàtics: components i 

 

Criteris d'avaluació 

Protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, 

Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la 
simbologia  corresponent i el reconeixement de la normativa de 

Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: 

Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: 

Circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent-ne els  
components bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de 

Disseny de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o 

dispositius de 
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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. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, 
així com  d’automatització aplicada a casos reals o 
simulats. 

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

5. Descriure el funcionament de xarxes
usuaris en  xarxes locals

6. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills. 7. 
Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant  
plantejaments lògics amb processos tècnics i 
tecnològics  senzills mitjançant portes lògiques. 

8. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i 
hidràulics i  identificar
l’entorn.  

9. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 
descriure’n  el funcionament i les aplicacions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIC (Informàtica) 
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1. Comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels 
habitatges.  Reconèixer i valorar l’evolució tecnològica als 

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 

3. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, 
així com  d’automatització aplicada a casos reals o 

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

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

6. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills. 7. 
Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant  
plantejaments lògics amb processos tècnics i resoldre problemes 
tecnològics  senzills mitjançant portes lògiques.  

8. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i 
hidràulics i  identificar-ne les aplicacions en sistemes de 

9. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 
descriure’n  el funcionament i les aplicacions. 

TIC (Informàtica)  

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

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 

3. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, 

de comunicació i treballar com a 

6. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills. 7. 
Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant  

resoldre problemes 

8. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i 
ne les aplicacions en sistemes de 

9. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 
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● Continguts mínims avaluables 

• Sistemes operatius  

o Tipologia i característiques dels sistemes operatius. 
o Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, 

desinstal·lació i  optimització 

• Organització, disseny i producció d’informació digital 

o Tècniques de tractament de la imatge digital: form
seva  aplicació, modificació de la mida de les imatges i 
selecció de fragments,  creació de dissenys gràfics i alteració 
dels paràmetres de les fotografies  digitals 

• Xarxes de comunicació 
o Xarxes locals: comunicació entre equips inform

permisos.  Identificació de recursos compartits. 
o Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius 
mòbils. o Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes 
socials, amb atenció a  la dimensió de gènere. 
o Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, 

música, vídeo,  ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats 
d’intercanvi. 

• Programació d’aplicacions 

o Tipologies de llenguatges de programació. 
o Estructures de programació comunes: condicionals 

Control i  automatització. 
 

● Criteris d’avaluació

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

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

3. Realitzar fotografies en format digital, editar
format. 4. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar 
aplicacions i compartir  documents. 
5. Connectar dispositius sense fil a la xarxa. 
6. Adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i 

als drets  d’imatge de les persones. 
7. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, 

respectant la  legislació de propietat intel·lectual.
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Continguts mínims avaluables  

Tipologia i característiques dels sistemes operatius.  
Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, 
desinstal·lació i  optimització  

Organització, disseny i producció d’informació digital  

Tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la 
seva  aplicació, modificació de la mida de les imatges i 
selecció de fragments,  creació de dissenys gràfics i alteració 
dels paràmetres de les fotografies  digitals  

Xarxes de comunicació  
Xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i 
permisos.  Identificació de recursos compartits.  

Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius 
Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes 

socials, amb atenció a  la dimensió de gènere.  
Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, 
música, vídeo,  ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats 
d’intercanvi.  

Programació d’aplicacions  

Tipologies de llenguatges de programació.  
Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions 
Control i  automatització.  

Criteris d’avaluació 

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

2. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar
imatges generades per ordinador.  

3. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar
format. 4. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar 
aplicacions i compartir  documents.  
5. Connectar dispositius sense fil a la xarxa.  
6. Adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i 

als drets  d’imatge de les persones.  
7. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, 

respectant la  legislació de propietat intel·lectual. 

ats bàsics i la 
seva  aplicació, modificació de la mida de les imatges i 
selecció de fragments,  creació de dissenys gràfics i alteració 

àtics, usuaris i 

Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius 
Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes 

Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, 
música, vídeo,  ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats 

i repeticions 

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

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

les i modificar-ne el 
format. 4. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar 

6. Adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i 

7. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, 
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