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CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ANGLÈS 4t ESO

Lectura d’un text escrit d’unes 300 paraules i respondre preguntes de 

comprensió lectora. 
●

Comprensió d’una conversa o missatge oral sobre un tema quo�dià.  ●
Elaboració d’un text escrit d’entre 120 i 150 paraules seguint un format 

proposat
●

Interacció oral, parlant sobre fotografies proposades i referides a temes de la 

vida quo�diana. 
●

Respondre exercicis escrits sobre vocabulari i ús de la llengua●
Ús de temps verbals passats, presents i futurs.o

Ar�cles definits e indefinits. Quan�ficadors, adjec�us i adverbis. 

Adjec�us compara�us i superla�us

o

Oracions condicionalso

Verbs modalso

Veu passivao

Es�l directe e indirecte. o

Clàusules de rela�uo

Fer ús de fòrmules caracterís�ques del llenguatge formal i informal en les 

comunicacions escrites.

1.

Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents semi-

autèn�cs en suport i format de �pologia diversa, sobre temes d'interès dels àmbits 

personal i educa�u.

2.

Elaborar textos escrits, tenint cura del registre, el lèxic, les estructures, i alguns 

elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los 

3.



- Procés tecnològic

- Alçat, planta i perfil

- Electrònica digital

- Habitatge

- Pneumà�ca i oleohidràulica

Criteris d'avaluació: per l'avaluació �ndrem en compte els conceptes assolits, els 

procediments adquirits, i l'ac�tud demostrada: mo�vació i interès per la matèria. Per 

superar la matèria, s'haurà de superar la prova corresponent.

-Conèixer les relacions entre la tecnologia, ciència, natura i societat.

Adquirir unes mínimes capacitats en la construcció d'objectes aplicant el mètode del 

procés tecnològic.

-Conèixer i valorar el procés tecnològic com a mètode sistemà�c de resolució de 

problemes propis de la tecnologia.

-Conèixer l'impacte de la tecnologia en la societat i sobre l'entorn natural.

-Ser capaç de dibuixar formes geomètriques elementals.

-Adquirir unes mínimes capacitats en l’ús dels materials i estris de dibuix per dibuixar 

croquis, esbossos i plànols.

-Conèixer les normes d’acotament.

-Conèixer i realitzar la representació del sistema de vistes o projeccions d’objectes 

senzills.

-Iden�ficar i descriure els diferents elements dels sistemes pneumà�cs i hidràulics.

-Interpretar un circuit pneumà�c i hidràulic.

-Implementar i testejar amb simuladors els circuits pneumà�cs i hidràulics.

-Relacionar les funcions fonamentals i saber simplificar.

-Saber implementar un circuit a par�r d’una funció determinada.

-Saber extreure la funció caracterís�ca a par�r del circuit amb portes.

-Resoldre un problema amb tecnologia digital.

entenedors als des�nataris o des�natàries.

Mostrar una ac�tud respectuosa, d'interès i de descoberta envers la cultura i 

formes de vida diferents a la pròpia.

4.

TECNOLOGIA 4t ESO



-Enumerar els principals elements de les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, 

calefacció i comunicacions..

-Descriure l’estructura i els elements principals de les xarxes de distribució de l’aigua i 

l’electricitat.

-Conèixer les principals normes de seguretat en l’ús dels aparells elèctrics i de gas.

-Descriure les funcions dels principals elements de les instal·lacions d’aigua, gas, 

electricitat, calefacció i comunicacions.

Estudiar aquests con�nguts: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/4t-eso/electronica-
analogica-4t
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/4t-eso/pneumatica-i-
hidraulica
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/4t-eso/habitatge
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/1r-
eso/informatica/format-imatges
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/1r-eso/disseny-i-
construccio-d-objectes/dibuix-tecnic/vistes-alcat-planta-i-perfil
 

Tema 1 Crisi de l’ An�c Règim i la Revolució Francesa.

1.1. Saber comprendre la crisi de les estructures de l’ An�c Règim a finals del segle XVIII.

1.2. Saber enumerar i explicar les causes de la Revolució Francesa

1.3. Saber explicar les caracterís�ques més importants del sistema polí�c liberal que sorgí amb 
la Revolució Francesa: sobirania, divisió de poders, forma de govern, drets i llibertats 
individuals.

14. Saber explicar perquè els exèrcits de Napoleó van difondre per Europa alguns dels principis 
de la Revolució Francesa.

1.5.Daber iden�ficar els trets més caracterís�cs de la remodelació europea segons el Congrés 
de Viena.

Tema 2 La Revolució Industrial i el procés d’ industrialització.

2.1. Iden�ficar els canvis que van fer possible la Revolució Industrial: revolució demogràfica, 
agrícola, tecnològica i energè�ca.

CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO

https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/4t-eso/electronica-analogica-4t
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/4t-eso/pneumatica-i-hidraulica
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/4t-eso/habitatge
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/1r-eso/informatica/format-imatges
https://sites.google.com/a/xtec.cat/tecnologiainsfrederic/1r-eso/disseny-i-construccio-d-objectes/dibuix-tecnic/vistes-alcat-planta-i-perfil


2.2. Saber descriure el procés d’ industrialització i el seu impacte en el món dels transports..

2.3. Conèixer els trets caracterís�cs de la Revolució Industrial a Catalunya.

2.4. Saber explicar el procés que va seguir la Segona Revolució Industrial al món i a Catalunya.

2.5. Iden�ficar les conseqüències socials de la industrialització: les noves classes socials, 
burgesia i proletariat.

Tema 3. La Primera Guerra Mundial

3.1. Saber definir colonialisme, les causes que el van provocar i els efectes que se’n deriven.

3.2.  Iden�ficar les causes de la Primera Guerra Mundial.

3.3. Iden�ficar la composició dels dos bàndols enfrontats i saber descriure les fases de la 
guerra.

3.4. Enumerar i explicar  els acords dels Tractat de Versailles.

3.5. Quins efectes demogràfics, materials, territorials i polí�cs va tenir la Gran Guerra.

3.6. Saber explica com la Revolució Soviè�ca va afectar el desenvolupament de la guerra i què 
va significar històricament aquesta revolució.

Tema 4. La Segona República Espanyola

4.1. Conèixer els principals fets de la Segona República Espanyola (1931-1936).

4.2. Iden�ficar els principals fets de la Generalitat Republicana  (1931-1939).

4.3. Saber els principals fets de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).

Tema 5. La Segona Guerra Mundial: causes i conseqüències.

5.1. Saber iden�ficar els trets més importants de la situació europea abans de la guerra: l’ 
ascens del feixisme, la por a la Revolució Soviè�ca, l’ impacte de la crisi econòmica derivada del 
crac de 1929, la resposta dels règims democrà�cs davant l’ expansió territorial de Hitles.

5.2. Enumerar i explicar les causes  de la Segona Guerra Mundial.

5.3. Iden�ficar els països que van par�cipar en cadascun dels dos bàndols i conèixer les fases 
de la guerra.

5.3. Enumerar i explicar les conseqüències de la Segona Guerra Mundial: demogràfiques 
(balanç de pèrdues humanes, ferits, les bombes atòmiques  l’ impacte de l’ holocaust), 
materials, polí�ques.

5.4. En relació als efectes polí�cs, saber explicar  el procés de descolonització (què va ser, quan 
es va produir , quines parts del món es van veure afectades) i la Guerra Freda  (què va ser, en 
quins dos bàndols va quedar dividit el món, quines potències els lideraven,  quines diferències 
ideològiques i polí�ques els diferenciaven, quins conflictes van esclatar fora dels territoris dels 
EEUU i de l’ URSS relacionats amb la Guerra Freda).



Tema 6 La dictadura de Franco a Espanya 1939-1975) 

6.1. Iden�ficar les caracterís�ques principals de la dictadura franquista.

6.2. Conèixer les etapes en què es divideix el franquisme.

6.3. Conèixer la situació de Catalunya sota el franquisme.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Les preguntes que l’ alumna/e haurà de respondre es relacionen directament amb els 
con�nguts que s’ han especificat, per tant els diferents enunciats de les proves inclouen les 
diferents accions que concreten què han de saber de cada tema. Pel que fa al format dels 
enunciats, l’ alumna/e pot haver de:  completar un esquema, definir conceptes, subs�tuir 
punts per paraules en un text, comparar fets a par�r d’ una graella, discriminar informació 
amb les lletres (F) o (V), comprendre un text i respondre preguntes.

Els alumnes que es presen�n a les proves GESO amb la Biologia i Geologia de 4t 

suspesa hauran de preparar els següents temes:

La prova serà competencial, amb una part del temari de biologia i una altra del temari 

de geologia. 

Una prova competencial és aquella en que s’avaluen les competències bàsiques de 

l’alumne. És a dir la capacitat de posar en pràc�ca els con�nguts i procediments 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

La cèl·lula, unitat de vida●

La informació genè�ca●

Herència i transmissió de caràcters●

Origen i evolució dels éssers vius●

El relleu i el modelat●

Estructura i dinàmica de la terra●

Manifestacions de la dinàmica terrestre●

La història del nostre planeta●



apresos davant una situació plantejada. En el nostre cas a par�r d’un text, d’una 

gràfica, d’una notícia… l’alumne haurà de realitzar diferents ac�vitats relacionades amb 

el temari estudiat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

A par�r de la prova escrita que realitzarà l’alumne es valorarà:

Comprensió de l’enunciat i explicació del procés realitzat●

Claredat en el desenvolupament dels diferents exercicis●

Adequació de la resposta●



LLENGUA CATALANA 4t ESO

CONTINGUTS

Dimensió comprensió lectora

Dimensió expressió escrita

Dimensió comunicació oral

Dimensió ac�tudinal i plurilingüe

Bloc transversal de coneixement de la llengua

Text escrit relacionat amb la vida quo�diana, acadèmica o de mitjans de 

comunicació.

-

Estratègies de comprensió lectora: intenció comunica�va, idees principals i 

secundàries.

-

Gèneres de text: narra�u, descrip�u, argumenta�u, exposi�u, instruc�u i 

persuasiu.

-

Presentació escrita amb adequació, coherència, cohesió i correcció.-

Text oral poc planificat, formal o no formal.-

Estratègies comunica�ves per a l’inici, manteniment i finalització de les 

interaccions.

-

Comparació entre el català i el castellà observant-ne les diferències i les 

semblances en l’aspecte de construcció grama�cal

-

Fonè�ca i fonologia: accentuació de paraules.-

Lèxic i semàn�ca: lèxic precís i apropiat a contextos concrets i quo�dians, 

mecanismes de formació de paraules (derivació i composició), relacions 

semàn�ques (polisèmia, sinonímia, antonímia).

-



CRITERIS D’AVALUACIÓ

Hi haurà una prova escrita (75%) i una prova oral (25%)

En la prova escrita l’alumne haurà de ser capaç de:

El con�ngut del treball està al moodle del centre (Departament de música / Treball de 

recuperació música), aquest és l’enllaç :

h�ps://agora.xtec.cat/iesfredericmar�/moodle/pluginfile.php/25011/mod_resource/c

ontent/1/Es�u%202nESO.pdf

Morfologia i sintaxi: �pus de paraules (nom, verb, adjec�u, etc), separar el 

subjecte del predicat, connectors (per introduir, ordenar, relacionar idees, 

aclarir, etc) i elements d’es�l (eliminació de repe�cions, subs�tucions 

grama�cals i lèxiques)

-

Comprendre un text escrit relacionat amb la vida quo�diana, acadèmica o de 

mitjans de comunicació, contestar-ne algunes preguntes i trobar-ne les idees 

principals.

-

Escriure un text que pot ser narra�u, descrip�u, argumenta�u, exposi�u, 

instruc�u o persuasiu, amb adequació (registre adequat), coherència (amb les 

idees ordenades i sense ser contradictòries), cohesió (u�litzant bé els 

connectors i la subs�tució pronominal) i correcció (sense faltes d’ortografia).

-

Traduir un fragment de text del castellà al català u�litzant el lèxic i les 

construccions pròpies del català

-

Respondre preguntes concretes sobre el bloc de coneixement de la llengua 

(mecanismes de formació de paraules, �pus de paraules, separar el subjecte del 

predicat i accentuació)

-

MÚSICA

https://agora.xtec.cat/iesfredericmarti/moodle/pluginfile.php/25011/mod_resource/content/1/Estiu%202nESO.pdf


1-Traçats Bàsics

-Mediatriu

-Bisectriu

-Trasllat d’angles

-Paral·lela amb compàs a una recta per un punt donat

-Perpendicular amb compàs a una recta per un punt donat

2-Polígons, a par�r del costat i del radi de la circumferència.

-Triangle equilàter

-Quadrat

-Pentàgon

-Hexàgon

2-Polígons estrellats, espirals

 -Estrelles poligonals

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3r ESO❖



-Pentàgon

-Quadrat

-Octògon

-Espirals.

3- Ovals i ovoides

-Oval

-Ovoide.

4- Elements del llenguatge Visual

-Color: Cercle cromà�c, gammes fredes, càlides.Colors complementaris. Gamma de 

contrast, gamma de colors semblants. Propietats del color: tó, lluminositat i grau de 

puresa.

-Formes. Tipus de formes: Geomètriques i Orgàniques. Formes obertes i Formes 

tancades.

-Textures: Naturals i ar�ficials. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ GENERALS

Reconèixer els elements del llenguatge visual.-

Ús de la terminologia de llenguatge ar�s�c i geomètric. -

Dissenyar marques u�litzant el dibuix geomètric. -

Reconèixer els signes dis�n�us d’una imatge d’empresa. -

Iden�ficar les finalitats dels dissenys gràfics.-

Realització de composicions visuals d'imatges.-

Elaborar  projectes de creació individual, aplicant estratègies del llenguatge visual.-

Emprendre processos de creació i producció ar�s�ca, seguint un procés crea�u.-



Ús del dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i eina bàsica per 

plasmar idees.

-

Seleccionar el material més idoni per  crear un objecte segons uns objec�us  

prefixats resultants de la reflexió,  i l'avaluació de les fases d'un projecte: concepció, 

disseny, formalització i realització. 

-

Correcció, destresa i polidesa en la presentació de tot �pus de treball.-




