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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 1r D’ESO 
 
 

Àmbit: 
 
LINGÜÍSTIC 

Matèria: 
Llengua Catalana i 
Literatura 

Nivell o curs: 
 
1r d’ESO 

Curs escolar: 
 
2019-2020 

Professorat: 
 
Marc Aguilar i 
Albert Teixidor 

 

CCBB de la matèria 
 

- Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

- Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 
morfosintàctics per comprendre’l. 

- Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació 
d’idees i la seva organització. 

- Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció lingüística. 

- Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 

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

- Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i 
acabar el discurs. 

 

Criteris d’avaluació 

Dimensió comprensió lectora  
- Assegurar-se que llegeixen comprensivament diferents tipus de textos i que en responen 

preguntes de comprensió. 
- Avaluar que utilitzin estratègies útils de lectura abans de i durant la lectura d’un text. 
- Constatar que copsen les característiques pròpies de diversos gèneres textuals. 
- Constatar que identifiquen el propòsit i les idees principals d’un text. 

Dimensió expressió escrita  
- Comprovar que són capaços d’esquematitzar la informació continguda en un text.  
- Observar que planifiquen i redacten un text de qualsevol gènere, adaptat a la situació 

comunicativa amb les característiques que li són pròpies. 
- Comprovar que apliquen connectors textuals com a mecanisme per cohesionar un text. 
- Valorar que saben utilitzar correctament els signes de puntuació mentre redacten.  
- Observar que els textos que produeixen demostren adequació, coherència i cohesió.  
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- Verificar que fan un bon ús de la gramàtica i de l’ortografia. 
- Valorar que utilitzen un lèxic precís adequat a cada cas enlloc d’un de genèric. 
- Comprovar que estan familiaritzats amb diversos elements morfosintàctics. 

 
Dimensió comunicació oral 

- Comprovar que diferencien sons i grafies. 
- Verificar que comprenen un text oral i que fan una exposició oral seguint unes pautes. 
- Constatar que fan una lectura en veu alta de qualsevol gènere amb la pronunciació i el ritme 

adequats. 
-  Observar que adquireixen estratègies orals, com l’entonació, el volum i el ritme. 
- Observar que adquireixen estratègies orals, com la petició d’aclariments. 

 
Dimensió literària i dimensió actitudinal i plurilingüe 

- Valorar que coneixen la realitat sociolingüística i cultural del català. 
-  Comprovar que comprenen el concepte de família lingüística i de llengües romàniques. 
- Comprovar que comprenen la mètrica i la rima de la poesia. 
- Comprovar que entenen les figures retòriques com a recursos estilístics de la poesia. 
- Constatar que planifiquen i escriuen un poema a partir d’unes pautes. 
- Observar que reconeixen els diversos gèneres novel·lístics. 
- Assegurar-se que saben reconèixer les principals característiques del  gènere teatral. 

CCBB digital 

● Demostra ser autònom quan ha de treballar amb un ordinador o algun altre aparell digital comú. 
● Gestiona correctament el seu compte de correu electrònic.  
● Usa les plataformes virtuals d’aprenentatge que s’utilitzen al centre. 
● Sap elaborar, a partir d'imatges, un treball sobre un tema concret, creant una història, un pòster 
digital o bé il·lustrant un concepte 
determinat. 
● És capaç de buscar informació en diferents entorns digitals, comparar-la i escollir fonts fiables i 
citar-les. 
● Sap treballar en un entorn digital com són les activitats de l'aula virtual, pujant imatges fixes i 
vídeos, documents de text, exportant 
documents a PDF, responent qüestionaris online,... 

 

CCBB personal i social 

● És capaç d’implicar-se en el seu propi procés de creixement personal. 
● Mostra una actitud positiva i respectuosa davant l’opinió i el treball dels companys. 
● Està atent a les explicacions. Manifesta curiositat davant les diferents activitats proposades. És 
constant en el treball. 
● Respecta les normes d’aula. 
● Sap treballar en grup. 
● Participa en les activitats de classe i és capaç d’aplicar els aprenentatges en el seu entorn real 
més proper. 
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Instruments d’avaluació: 

- Rúbriques de seguiment del treball i actituds diaris. 
- Rúbriques d’avaluació de les competències pròpies de la matèria (activitats a partir de les lectures 

del curs, dictats, exposicions orals, expressions escrites, proves per valorar l’adquisició dels 
continguts) 
 

Criteris de qualificació: 

Un alumne aprovarà la matèria si es considera que ha assolit les competències bàsiques que marca el                 
currículum educatiu de llengua i literatura catalanes. 

El butlletí de notes de final de trimestre així com el de final de curs, es regiran per les indicacions que                     
s’estableixen a l’ordre ENS/108/2018 de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els                
documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. 

QUALIFICACIÓ TRIMESTRAL 

El sistema d’avaluació trimestral es basarà en la qualificació de les proves, dictats, exercicis escrits,               
lectures, llibretes, tasques digitals, hàbits i comportament. 

La mitjana de les proves avaluatives serà tant important com la mitjana que s’estableixi de notes                
d’exercicis, llibreta, hàbits, comportament, dictats i redaccions. 

El percentatge de cada activat s’establirà un cop s’hagin realitzat tots els exercicis del trimestre. 

Les anotacions positives o bé negatives podran ajudar a arrodonir fins al mig punt següent o bé a truncar                   
la nota final del trimestre. 

El professor es reserva el dret de modificar la nota final en cas que s'esdevingui una situació                 
extraordinària: l'alumne no lliuri les tasques encomanades, no lliuri la feina dins dels terminis establerts,               
tingui moltes faltes injustificades, retards o manca d’atenció reiterada. 

QUALIFICACIÓ DE FINAL DE CURS 

Per considerar aprovada la matèria cal haver superat com a mínim dos trimestres, un dels quals ha de                  
ser el tercer. 

La mitjana global de curs es farà a partir de la mitjana aritmètica de la nota dels tres trimestres sense                    
arrodonir. Es considera que l’alumne ha assolit la matèria de forma satisfactòria, si la qualificació mitjana                
és 5 o superior. Si no se supera aquesta qualificació, caldrà recuperar el curs durant les jornades de                  
proves extraordinàries. 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 
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Aprovant els dos primers trimestres del curs actual, la matèria pendent del curs anterior quedarà 
recuperada. 

 
 

Àmbit: 
LINGÜÍSTIC 

Matèria: 
LENGUA Y 
LITERATURA 
CASTELLANA 

Nivell o 
curs: 
1R D’ESO 

Curs escolar: 
2019-2020 

Professorat: 
VANESA MARTÍNEZ  
MARIA VILA 
MARTA COLLDECARRERA 

 

CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

Comprensión lectora  
Aprender a leer los textos comprensiva y expresivamente con claridad y entonación. 
Mejorar en la lectura en voz alta. 
Comprender estos textos breves o fragmentos teniendo en cuenta sus características y estructura. 
Saber utilizar diccionarios, enciclopedias y la información de webs u otras fuentes de información digital. 
 
 
Expresión escrita  
Aprender a producir textos de diferente tipología, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto trabajado                  
en el aula. 
Usar los procedimientos de documentación, planificación y los elementos lingüísticos para la cohesión interna de las                
ideas del texto. 
Aplicar las estrategias para la corrección lingüística y la revisión gramatical de los textos. 
Aprender a  exponer y transmitir la información a los demás. 
Clasificar los textos según el canal de transmisión, la temática y la intención. 
 
Comunicación oral  
Escuchar activamente. 
Expresar ideas con claridad. 
Exponer las ideas propias con confianza y seguridad en uno mismo. 
Contrastar la opinión con los compañeros. 
 
Dimensión literaria  
Aprender a leer significativamente obras y fragmentos literarios valorando el enriquecimiento personal aportado. 
Reconocer las características de cada género literario trabajado. 
Aprender de memoria algún fragmento de poesía. 
Interpretar un personaje en las obras teatrales. 
Comprender los textos literarios. 
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CCBB digital 

● Es capaz de buscar información en diferentes entornos digitales, compararla y escoger fuentes fiables 
y citarlas. 

● Es capaz de crear un mapa conceptual para recoger información sobre un tema concreto y sintetizarla 
de manera clara y ordenada. 

● Sabe trabajar en un entorno digital como son las actividades en el aula virtual, subir imágenes, ficheros 
y vídeos, documentos de texto, exportar documentos a pdf, responder a cuestionarios on line,... 

 

CCBB personal i social 

● Es capaz de implicarse en su propio proceso de crecimiento personal. 
● Muestra una actitud positiva y respetuosa delante de la opinión de los demás. 
● Incorpora estrategias de autoconocimiento delante de distintas situaciones vividas. Está atento a las 

explicaciones. Manifiesta curiosidad delante de las diferentes actividades propuestas. Es constante en 
su trabajo. 

● Respeta las normas del aula. 
● Sabe trabajar en grupo. 
● Participa en las actividades de la clase y va más allá de ellas. 

 

Instruments d’avaluació: 

● Rúbricas de observación en el aula. 
● Rúbricas de evaluación de las competencias propias de la materia. 
● Pruebas orales y escritas de las competencias propias de la materia. 
● Libreta del alumno. 

 

Criteris de qualificació: 

● Las competencias propias de la materia: 80% 
Las ponderaciones correspondientes a cada dimensión serán las siguientes: 
-Comprensión textual: 35 % 
-Expresión escrita: 35% 
-Expresión oral: 10% 
-Literatura: 20% 

                       Es imprescindible superar las cuatro dimensiones anteriores para hacer media. 
Se valorará positivamente la mejora y el esfuerzo de superación. Se tendrá muy en cuenta la                 

constancia en el trabajo y el 
cumplimiento de las tareas encomendadas, entregadas en los plazos previstos, las           
intervenciones ordenadas y positivas en clase, el interés en las propias           
correcciones, etc. Además se llevará un control de los cuadernos de clase (con todas las               
actividades propuestas completas y ordenadas) y de los trabajos de lectura. 
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● Competencia digital:10% 
● Competencia social y personal: 10% 

 
Para aprobar el curso, se tienen que superar satisfactoriamente dos trimestres, uno de los cuales tiene que 
ser el tercero. 
 
Grupo de diversidad:  
 
La nota del trimestre se obtendrá mediante la suma de las notas obtenidas en los tres bloques siguientes: 
competencias propias de la materia, competencia digital y competencia social y personal, en las 
proporciones siguientes: 
 

● Las competencias propias de la materia: 70% 
Las ponderaciones correspondientes a cada dimensión serán las siguientes: 
-Comprensión textual: 35 % 
-Expresión escrita: 35% 
-Expresión oral: 20% 
-Literatura: 10% 

                       Es imprescindible superar las cuatro dimensiones anteriores para hacer media. 
Se valorará positivamente la mejora y el esfuerzo de superación. Se tendrá muy en cuenta la                 

constancia en el trabajo y el 
cumplimiento de las tareas encomendadas, entregadas en los plazos previstos, las           
intervenciones ordenadas y positivas en clase, el interés en las propias           
correcciones, etc. Además se llevará un control de los cuadernos de clase (con todas las               
actividades propuestas completas y ordenadas) y de los trabajos de lectura. Se tendrá en              
cuenta la ortografía básica trabajada durante el curso.  
 

● Competencia digital:10% 
● Competencia social y personal: 20% 

 
 
 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

En el mes de marzo se realizará una prueba escrita para recuperar las materias pendientes de otros 
cursos. 
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Àmbit: 
Llengües 

estrangeres  

Matèria: 
Anglès 

 

Nivell o curs: 
1r d’ESO 

 

Curs escolar: 
2019-2020 

 

Professorat:  
Nuri Esparraguera 
Jordi Pla  

 

 
CCBB de la matèria  

 
Criteris d’avaluació  

 
Dimensió comunicació oral  

● CB1:  

Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit 
acadèmic.  

● CB2:  

Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a 
la situació comunicativa.  

Dimensió comprensió lectora  

● CB4:  

Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i 
interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara 
de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit 
acadèmic. 
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Dimensió expressió escrita  

● CB7:  

Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els 
elements de la situació comunicativa.  

● CB8:  

Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant 
estratègies de textualització. 

Dimensió literària  

● CB11:  

Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics  

 

 
CCBB digital 
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- Dimensió instruments i aplicacions 

 

CB1.  

Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar
 

CB3. 

Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 
produccions de documents digitals  

- Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 
aprenentatge  

CB5.  

Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de 
la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

 
CB6.  

Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del coneixement.  

- Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració  

CB8. 

 Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.  

- Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital  

CB11.  

Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, 
legals, de seguretat, de sostenibilitat id’identitat digital. 

 

 
CCBB personal i social 
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- Dimensió autoconeixement 

 

CB  

1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 
 

- Dimensió aprendre a aprendre 
 

CB  

2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge. 

 

CB  

3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida. 

 

- Dimensió participació 
 

CB  

4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable 
 

De les 4 CCBB: 
 

● És capaç d’implicar-se en el seu propi procés de creixement personal. 
  

● Mostra una actitud positiva i respectuosa davant l’opinió i el treball dels 
companys. 
  

● Incorpora estratègies d’autoconeixement davant de situacions viscudes. 
Està atent a les explicacions. Manifesta curiositat davant les 
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● diferents activitats proposades. És constant en el treball. 
  

● Respecte les normes d’aula. 
  

● Sap treballar en grup. 
  

● Participa en les activitats de classe i més enllà d’elles. 

Instruments d’avaluació:  

 
- Rúbrica del comportament dins l’aula (envers la matèria i els 
companys).  

- Rúbrica de les competències pròpia de la llengua estrangera  

- Activitats del Classroom i de l’Aula Virtual.  

Criteris de qualificació:  

 
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte els següents  
criteris:  

- Competències de l’àmbit: 80%.  

- Competències personal i social: 10%.  

- Competències digital: 10%  

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos:  

 
No hi ha recuperacions. 
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Àmbit: 
Matemàtiques 

Matèria:  
Matemàtiques 
 

Nivell o curs: 
1ESO 
 

Curs escolar: 
2019/2020 

Professorat: 
Luis Abad 
Catalina Roca 
 

 

CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

Dimensió resolució de problemes 
1. Resoldre problemes de la vida quotidiana en els qual calgui la utilització de les quatre operacions                

amb nombres enters, fraccions i decimals, fent ús de la forma de càlcul més apropiada i valorant                 
l’adequació del resultat al context. 

2. Organitzar i interpretar informacions diverses mitjançant relacions simples, expressades amb taules i            
gràfics, en situacions quotidianes. 

3. Estimar, mesurar i resoldre problemes de longituds, amplituds, superfícies i temps en contextos             
reals, així com determinar perímetres, àrees i mesures d’angles de figures planes utilitzant la unitat de                
mesura adequada. 

Dimensió raonament i prova  
4. Fer conjectures, experimentar, comprovar, argumentar, generalitzar i particularitzar en contextos de           

la  vida  real  relacionats  amb:  els  nombres,  la  geometria,  els  patrons, l’estadística i l’atzar. 

Dimensió connexions 
5. Reconèixer diferents tipus de nombres(naturals, enters, fraccionaris, decimals) de formes          

geomètriques planes i de taules i gràfics estadístics, i usar les relacions entre ells per resoldre situacions                 
que apareixen en treballs per projectes realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinària. 

6. Reconèixer, descriure i representar figures planes i identificar simetries en l’entorn que ens envolta i               
aplicar el coneixement geomètric per descriure el món físic. 

Dimensió comunicació i representació 
7. Expressar oralment i per escrit raonaments, conjectures, relacions quantitatives i          

informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics, valorant la utilitat del llenguatge             
matemàtic i la seva evolució al llarg de la història. 

8. Representar conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, ser capaç de comprendre            
les dels altres i valorar la més adequada a cada situació 
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CCBB digital 

- Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per 
a la producció de documents digitals 
- Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant 
diverses fonts i mitjans digitals 
-  Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació 
- Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius 
- Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, 
de sostenibilitat i d’identitat digital 

 

CCBB personal i social 

Ser  conscient del seu treball i treballar activament per millorar els aprenentatges. 
Conèixer i posar en pràctica estratègies que intervenen en el propi aprenentatge. 
Desenvolupar habilitats i actituds que permeten afrontar els reptes de l’aprenentatge. 
Respectar les normes d’aula. 
Participar en les activitats de classe i més enllà d’elles (centre, entorn…), de manera reflexiva i responsable. 

 

Instruments d’avaluació: 

CCBB de l’àmbit:  Activitats destinades al treball i avaluació de les competències pròpies de la matèria. 
Activitats d’aula, treball diari i activitats d’avaluació.  
CCBB digital: Aportacions, treball i participació, expressió d’opinions, respecte envers els altres i cap a un 
mateix, puntualitat, deures, saber estar a l’aula.  
CCBB personal i social: Activitats que requereixin l’ús de les TIC. 
 

Criteris d’avaluació: 

La nota trimestral es farà seguint els percentatges marcats. 
Competències de l’àmbit:  70 %  
Competència Personal i Social: 20%  
Competència Digital:  10%  
 

S’assolirà el trimestre si l’assoliment global és satisfactori. 
La qualificació  final de curs es calcularà a partir de la mitjana dels tres trimestres, sempre i quan  l’alumne 
hagi obtingut com a mínim un AS en dos trimestres. En aquest cas, es valorarà la seva l’evolució.  
 
Recuperació de TOT el curs a l’Extraordinària de Juny.  

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 
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Àmbit: 
Científic-Tecnològic 

Matèria: 
Tecnologia 1 

Nivell o curs: 
1r d’ESO 

Curs 
escolar: 
2019-20 

Professorat: 
Paquita Cufí 
Javier Román  
Marta Casals 

 

CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

1. Comunicar de manera oral i escrita els treballs i projectes realitzats mitjançant aplicacions 
informàtiques. 

2. Utilitzar internet de manera correcte per comunicar-se, cercar, descarregar i compartir informació. 
3. Utilitzar aplicacions digitals col.laboratives per compartir les tasques realitzades i treballs en equip. 
4. Identificar i seguir les fases del procés tecnològic en l’execució de projectes. 
5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de manera grupal i col.laborant en les tasques 

realitzades. 
6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així com la seva funcionalitat i 

ergonomia. 
7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala.  
8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les normes estandarditzades.  
9. Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són adequats en funció de la 

mesura a realitzar.  
10. Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de seguretat corresponents i triant les 

que són adequades en funció de     l’operació a realitzar i el material sobre el que s’actua.  
11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines adequades i emprant 

programari de disseny.  
12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics.  
13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la sostenibilitat, evitant el 

malbaratament.  
14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció d’objectes. 

CCBB digital 

CD1 Seleccionar , configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 
CD2 Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de les dades 
numèriques. 
CD3 Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa,en moviment i so per a produccions de 
documents digitals. 
CD4 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
CD6 Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat de coneixement. 
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CD7 Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir 
informació 
CD8 Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col.laboratiu. 
CD10 Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC  vinculats a l’ús de l’ergonomia per la prevenció de 
riscos. 
CD11 Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les Tic tot considerant aspectes ètics, legals de 
seguretat, de sostenibilitat i identitat digital. 

CCBB personal i social 

CS1 Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 
CS2 Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. 
CS3 Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de 
la vida. 
CS4 Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 
CS5 Presentar les tasques puntualment. 
CS6 Mostrar compromís en el treball en grup. 
CS7 Respectar els acords i les decisions que es prenen. 
CS8 Aportar idees en benefici de la convivència. 
CS9 Identificar i respectar les normes de funcionament de l’aula i el centre. 
 

Instruments d’avaluació: 

Taula d’observació a l’aula i al taller. 
Rúbriques. 
Exàmens. 
Dossier. 
Enquestes d’autoavaluació i coavaluació 

Criteris de qualificació: 

La nota de cada trimestre s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada de la nota de les unitats didàctiques del                    
trimestre. 

En l’avaluació de cada unitat didàctica les activitats es valoraran segons amb la ponderació següent: 

            Competències de l’àmbit tecnològic i digital: 80% 

Competència personal i social:  20% 

Per tal d'aprovar el trimestre, cal que la nota mitjana numèrica sigui igual o més gran de 5. 
Nota de final de curs 

La nota final de la matèria s'obtindrà de la mitjana dels tres trimestres. Per aprovar, cal que es compleixin les 
dues condicions següents: 
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● La nota mitjana numèrica sigui igual o més gran de 5. 
● Com a mínim, dos dels tres trimestres estiguin aprovats. 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

/ 

 
 

    

 

Àmbit: 
Científic-tecnològic 

 

Matèria: 
Ciències naturals 

 

Nivell o curs: 
1ESO 

 

Curs escolar: 
2019-20 

 

Professorat: 
Núria Solé 
Josep Lluís Cortal 

 

 

 
CCBB de la matèria 

 

 
1. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i 

predir el comportament dels fenòmens naturals. 
  

2.  Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat. 

  
3.  Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l'àmbit escolar, que impliquin el 

disseny, la realització i la comunicació d'investigacions experimentals. 
  

4.  Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 

  
5. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l'elaboració i validació del coneixement científic. 

  
6.  Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals. 
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Criteris d’avaluació  

1. Plantejar preguntes que possibilitin la descripció d’un fenomen o d’un ésser viu, a partir de l’observació sistemàtica i la 
identificació de variables. 
2. Elaborar informes sobre el treball realitzat, fent servir amb precisió el vocabulari pertinent. 
3. Posicionar el Sol, la Terra i la Lluna per explicar el dia i la nit, les estacions, la durada del dia al llarg de l’any, les fases lunars, 
els eclipsis i la longitud de les ombres. 
4. Reconèixer les característiques de l’atmosfera i les propietats de l’aire. 
5. explicar amb idees científiques senzilles alguns fenòmens meteorològics a partir de registres de dades meteorològiques. 
6. Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat de fer un ús sostenible de l’aigua, del sòl i de tot tipus de 
materials tant per al consum personal com en la indústria i l’agricultura. 
7. Identificar i descriure els principals tipus de roques, en particular les de l’entorn proper, i proposar hipòtesis sobre el seu origen i 
els canvis soferts al llarg del temps. 
8.Interpretar les característiques del relleu o de les roques a partir de la interacció entre els processos feodinàmics interns i 
externs 
9. Justificar què és un ésser viu a partir d’observacions directes i indirectes de cadascuna de les característiques dels 
éssers vius (es nodreixen, es relacionen, es reprodueixen i estan formats per cèl·lules) 
10. Identificar, a partir de l’observació directa o indirecta, organismes o el grup al qual pertanyen, utilitzant claus dicotòmiques 
senzilles. 
11. Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i explicar-ne la importància en el conjunt d’éssers vius. 
12. Identificar a partir de preparacions microscòpiques, fotografies i diagrames, algunes característiques de la cèl·lula, 
relacionant la diversitat de formes i mides amb les funcions que realitzen. 
13. Aportar evidències (experimentals o bé simulades) que provin que un organisme determinat és autòtrof o heteròtrof. 
14. Identificar el tipus de reproducció (sexual o asexual) d’un organisme a partir de les característiques del seu cicle biològic. 

CCBB digital  

 
● Sap buscar informació en diferents entorns digitals, comparar-la i escollir fonts fiables i citar-les  
● Sap treballar en un entorn digital com son les activitats de l’aula virtual, el llibre digital, responent qüestionaris i exercicis 

online.  
● Elabora documents de text, presentacions i exportar documents a pdf. 

CCBB personal i social 
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● És capaç d’implicar-se en el seu propi procés de creixement personal.  
● Mostra una actitud positiva i respetuosa davant l’opinió i el treball de companys.  
● Incorpora estratègies d’autoconeixement davant de situacions viscudes. Està atent a les explicacions. Manifesta curiositat 

davant les explicacions. Manifesta curiositat davant les diferents activitats proposades. És constant en el treball. 
 

● Respecte les normes de l’aula  
● Sap treballar en grup.  
● Participa en les activitats de classe i més enllà d’elles. 

Instruments d’avaluació: 

Treball de classe. Exercicis, apunts esquemes. Treball de laboratori, informes de les pràctiques. Treballs, exposicions durant la 
classe. 

Criteris d’avaluació:  

Mitjana de les competències treballades ponderades segons el temps utilitzat per cada una.: 80% 
Competència digital: 10% 
Competència personal i digital: 10% 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 
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Àmbit: 
SOCIAL 
 

Matèria: 
Ciències 
Socials 

Nivell o curs: 
1er ESO 
 

Curs escolar: 
2019/2020 
 

Professorat:  
Georgina Soler 
 

 

CCBB de la matèria  

Les dimensions i les seves competències que s’avaluaran a la matèria de Ciències Socials de 1r de l’ESO 

són les que es detallen a continuació: 

Dimensió històrica 
Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la                

causalitat històrica. 

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i                 

l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 

Dimensió geogràfica 
Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats               

humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat. 

Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses                 

fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions. 

Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats             

que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació. 

Dimensió cultural i artística 
Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, 

per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat. 

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la               

conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. 

Dimensió ciutadana 
Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un             

pensament crític. 

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre                 

homes i dones. 

 

Criteris d’avaluació 
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Criteris comuns de l’etapa (història) 
1. Distingir els períodes convencionals de la història i representar-los gràficament (comú als cursos de 1r i                 

2n). 

2. Identificar i interpretar diverses fonts d’informació escrites, materials i iconogràfiques i comunicar la              

informació obtinguda de diverses formes, incloses les multimèdia (comú als cursos 1r i 2n). 

3. Usar correctament el vocabulari històric específic. 

Criteris comuns de l’etapa (geografia) 
1. Distingir les diverses temàtiques i escales i tipus de mapes cartogràfics amb què se solen representar els                  

espais de la superfície de la Terra (comú als cursos de 1r i 3r). 

2. Identificar i interpretar diverses fonts d’informació analògiques i digitals: textuals, escrites, materials,             

iconogràfiques, gràfiques i cartogràfiques (mapes, plànols, imatges aèries, etc.) i comunicar la informació             

obtinguda de diverses formes, incloses les multimèdia (comú als cursos de 1r i 3r). 

3. Usar correctament el vocabulari geogràfic específic. 

Criteris d’avaluació de 1r d’ESO 
1. Comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels elements naturals i humanitzats               

que hi interaccionen i caracteritzar les formes de vida valorades en la seva diversitat, així com els obstacles i                   

les oportunitats que possibiliten d’acord amb els recursos que proporcionen. 

2. Descodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales diverses.              

Reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques diverses, aplicant tècniques            

d’orientació. 

3. Diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i antròpics. Identificar l’impacte                 

de l’activitat humana sobre el territori. 

4. Identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d’una situació determinada i valorar les               

accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial. 

5. Identificar i analitzar els trets bàsics de la prehistòria, i descriure les característiques del paleolític. 

6. Analitzar la transcendència de la revolució neolítica i la seva difusió. 

7. Descriure i analitzar els trets bàsics de l’organització social, econòmica i política de les primeres societats                 

urbanes i les seves aportacions culturals i artístiques. 

8. Descriure i analitzar l’organització de les polis gregues i la seva expansió per la Mediterrània. 

9. Exposar críticament les diferències fonamentals entre l’organització d’Atenes i el període hel·lenístic. 

10. Identificar i analitzar les principals institucions de govern de Roma. 

11. Identificar i analitzar les divinitats principals del panteó grecoromà. 
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12. Valorar l’impacte que va suposar per a les poblacions indígenes de la península Ibèrica la recepció de la                   

cultura i formes d’organització política, econòmica i social d’altres pobles de la Mediterrània. 

13. Descriure i explicar què va significar la romanització a la Hispània romana i reconèixer algunes de les                  

manifestacions artístiques més rellevants que es conserven. 

14. Identificar i analitzar els aspectes fonamentals del cristianisme, reconèixer la seva organització             

fonamental i la seva relació amb el judaisme, i descriure la seva expansió. 

15. Identificar i analitzar algunes obres d’art significatives del període clàssic.  
 

CCBB digital 

Dimensió instruments i aplicacions 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades              

numèriques per a la producció de documents digitals. 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot               

considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació             

amb el suport d’aplicacions digitals. 

Competència 6.Organitzar i utilitzar un entorn de treball i aprenentatge amb eines per desenvolupar-se en la                

societat del coneixement. 

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 
Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir             

informació. 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius. 

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 
Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos             

digitals propis de la societat actual. 

 

CCBB personal i social 

Dimensió autoconeixement 
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Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 

Dimensió aprendre a aprendre 
Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. 

Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge  

al llarg de la vida. 

Dimensió participació 
Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 

 

Instruments d’avaluació: 

S’utilitzaran diversos instruments d’avaluació per obtenir la qualificació de cadascuna de les dimensions 

treballades durant el trimestre: 

activitats d’aprenentatge,  

proves d’avaluació, 

treballs en grup i/o exposició oral d’aquest amb suport digital, 

activitats d’autoavaluació, 

activitats de coavaluació. 

 

Criteris de qualificació: 

L’avaluació serà trimestral, global, contínua, diferenciada i integradora. 

La nota global de la matèria sortirà de: 

Un 60% de la nota serà la mitjana aritmètica dels resultats de les diferents dimensions associades a aquesta                  

matèria. 

(DH+DG+DCA+DC)/4 
Un 40% de la nota correspondrà a les altres dimensions dels àmbits transversals avaluats (àmbit digital 10%                 

i àmbit personal i social 30%). 

El resultat de l’avaluació d’aquestes dimensions s’expresarà de la següent manera: 

NA: No assoliment ( equival al que era la nota entre 1 i 4.9) 

AS: Assoliment satisfactori (equival al que era la nota entre 5 i 6.9) 

AN: Assoliment notable (equival al que era la nota entre 7 i 8.9) 

http://www.elpedro.cat/


 
 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament  
Institut El Pedró 

 C/Vilabertran, 2-4 
 T.972772128  
 www.elpedro.cat 

 

 

AE: Assoliment excel·lent (equival al que era la nota entre 9 i 10) 

Cal que la nota mitjana de dos trimestres estigui assolida, un d’ells, ha de ser obligatòriament el tercer. En                   

cas contrari caldrà recuperar aquelles competències que hagin quedat pendents. 

 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

Millora dels nivells competencials: 

Es posaran a disposició de l’alumne estratègies i activitats d’aprenentatge adreçades a millorar els nivells               

competencials no assolits prèviament. 

Pels alumnes amb resultat negatiu en l’avaluació final ordinària hi haurà una avaluació extraordinària en               

les dates que fixi el centre. Aquesta avaluació consistirà en la realització d’activitats, en forma de dossier i/o                  

una prova escrita. 

En el cas que l’alumne no assoleixi els nivells competencials però promocioni al curs superior, es posaran al                  

seu abast instruments per al seu assoliment. 

Pel fet de tractar-se de d’avaluació contínua, si s’assoleixen les competències del curs, automàticament              

s’assoleixen les mateixes competències no assolides en cursos anteriors. 

 

 
    

 

Àmbit: 
Educació 
Física 
 

Matèria: 
E.F.  

Nivell o 
curs:  
1r ESO

 

Curs escolar: 
2019-20 

 

Professorat: 
J. Ricart  

 

CCBB de la matèria  

Criteris d’avaluació  
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● Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, participant en les 

activitats que es proposen i identificant quina és la qualitat física susceptible de millora. 
Reconèixer a partir de la mesura de la freqüència cardíaca i la intensitat del treball fet. 

 
● Planificar i posar en marxa un escalfament general.  

  
● Resoldre situacions de jocs en un o més esports col·lectius, aplicant coneixements tècnics i 

tàctics.  
  

● Millorar l'execució dels aspectes tècnics d'un esport individual.  
  

● Fer de forma autònoma recorreguts en el medi natural, utilitzant l'equipament, eines i 
tècniques d'orientació adients. Mostar una actitud de respecte pel medi natural. 

 
● Crear i posar en pràctica seqüències de moviments, individualment i col·lectiva, amb i sense 

suport musical.  

CCBB digital  

 

● Sap elaborar, a partir d'imatges, un treball sobre un tema concret, creant una història, un pòster                 
digital, o bé il·lustrant un concepte determinat.  

 
● És capaç d'enregistrar un vídeo amb un programa informàtic o una aplicació per a mòbils. 

 
● És capaç de buscar informació en diferents entorns digitals, comparar-la i escollir fonts fiables i                
citar-les  

 
● És capaç de crear un mapa conceptual per recollir informació sobre un tema concret i                
sintetitzar-la de manera clara i ordenada.  

 
● Sap treballar en un entorn digital com són les activitats de l'aula virtual: pujant imatges fixes i                  
vídeos, documents de text, exportant documents a PDF, responent qüestionaris online...  

 
● És capaç de crear un àlbum web de fotos en un entorn virtual i compartir-lo amb els companys.  
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● És capaç de crear i publicar a la xarxa vídeos, stop tions,.. 
 

CCBB personal i social  

 És capaç d’implicar-se en el seu propi procés de creixement personal. 
 

● Incorpora estratègies d’autoconeixement davant de situacions viscudes. Està atent a les            
explicacions. Manifesta curiositat davant les diferents activitats proposades. És constant en el 
treball.  

 
Mostra una actitud positiva i respectuosa davant l’opinió i el treball dels companys. 

 
● Respecte les normes d’aula.  

 
● Sap treballar en grup.  

● Participa en les activitats de classe i més enllà d’elles. 
 

Instruments d’avaluació:  

 

Concepte: Examen, quadern i treballs  25% 

 

Concepte: Proves pràctiques 25% 

 

Concepte: Esforç, higiene, material  50% 

 

 
Per avaluar els conceptes anteriors, s’utilitzaran: 
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● Rúbriques d’observació a l’aula, d’avaluació de les competències pròpies de la matèria i 
d’avaluació proves pràctiques; i l’autoavaluació i coavaluació. 

Criteris de qualificació:  

La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte els següents criteris:  

● Competències de l’àmbit: 80%.  

Concepte:  
Teòric  25% 

Concepte: 
Procediments  25%  

Concepte: 
Actitudinals  50%  

 

● Competències personal i social: 10%. 
 

● Competències digital: 10%  

 
Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 
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Àmbit:  

Departament 
de Ciències 

socials 

Matèria: 
Cultura i valors 

Nivell o curs:  
ESO 

 

Curs escolar: 
2019-2020 

Professorat: 
 

1A, C i D Sylvia 
Havard 

1B Jordi Pla 
 

2A Maria Vilà 
2B Pau Castanyer 
2C Aina Barahona 

2D Paquita Cufí 
 

3A i C Patrícia 
Aguilar 

3B Manel Gallart 
3D Aina Barahona 

 
4A Pau Rubert 
4B, C i D Aina 

Barahona 
 
 

 
 
 
 
CCBB de la matèria 

 
La llista de les deu competències de la matèria de cultura i valors ètics no és jeràrquica ni tampoc                   
cronològica, sinó que, igual que les dimensions que les agrupen, les competències interactuen i              
guarden relació les unes amb les altres. Aquesta raó comporta que les tècniques d’avaluació han               
de plantejar entorns que permetin distingir una competència de l’altra i, a la vegada, reflecteixin la                
relació entre elles. El grau de complexitat de les tècniques d’avaluació s’ajustarà a cada curs               
escolar. 

    
Dimensió personal 
CB1: actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes. 
CB2: assumir actituds ètiques derivades de la declaració dels drets humans. 
CB3: qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament             
propi. 
CB4: identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment              
innovadores.. 
 
Dimensió interpersonal 
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CB55: mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opinions i creences. 
CB6: aplicar el diàleg i exercitar les habilitats que comporta, especialment per a la solució de                
conflictes. interpersonals i per propiciar la cultura de la pau. 
 
Dimensió sociocultural 
CB7: comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat. 
CB8: copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques. 
CB9: analitzar críticament l’entorn (natural, científicotecnològic, social, polític, cultural) des de la            
perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva. 
CB10: realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i              
democràtiques. 
 
CCBB digital 

    
Dimensió instruments i aplicacions 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament            
de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 
 
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a             
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la            
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6.Organitzar i utilitzar un entorn de treball i aprenentatge amb eines per             
desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
 
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 
Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per            
compartir informació. 
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball              
col·laboratius. 
 
Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 
Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal, tot utilitzant els            
recursos digitals propis de la societat actual. 
 
CCBB personal i social 

 
Dimensió autoconeixement 
Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement             
personal. 
 
Dimensió aprendre a aprendre 
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Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi               
aprenentatge. 
Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de            
l’aprenentatge 
al llarg de la vida. 
 
Dimensió participació 
Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 
Criteris d’avaluació: 

    
 CB1: ACTUAR AMB AUTONOMIA EN LA PRESA DE DECISIONS I SER RESPONSABLE           
DELS PROPIS ACTES 
 • CC1. Identificar i analitzar un problema ètic. 
 • CC2. Entendre diferents criteris ètics com a fonament de la presa de decisions i             
aplicar els criteris més oportuns. 
 • CC3. Entendre el concepte de llibertat i els seus límits. 
 • CC4. Conèixer i valorar les implicacions ètiques i socials de les lleis. 
 • CC5. Conèixer drets i deures en l’àmbit escolar, familiar i social. 
 • CC6. Entendre el fonament de la llibertat i l’autonomia en les diverses teories            
ètiques. 
  
 CB2: ASSUMIR ACTITUDS ÈTIQUES DERIVADES DE LA DECLARACIÓ DELS DRETS         
HUMANS 
 • CC7. Saber aportar informació sobre situacions en què es produeix la vulneració           
d’algun dret humà. 
 • CC8. Reconèixer vincles entre algunes disposicions legals i institucions per a la   
defensa dels drets humans i de les 
llibertats. 
 • CC9. Situacions i contextos de conculcació dels drets humans i les llibertats. Coneix            
institucions de defensa dels drets humans i com adreçar-s’hi. 
 • CC10. Valora els els drets humans com a deures morals i evita i combat la 
intolerància i la discriminació. 
 • CC11. Coneix la història i fonamentació dels drets humans. Les generacions de           
drets. Els drets de les generacions futures. 
  
 CB3: QÜESTIONAR-SE I USAR L’ARGUMENTACIÓ PER SUPERAR PREJUDICIS I PER 
CONSOLIDAR EL PENSAMENT PROPI 
 • CC12. Reconeix els diversos d’una argumentació formula bones preguntes com a          
inici de la reflexió. 
 • CC13. Expressa el seu punt de vista de manera clara en un argument. 
 • CC14. Detecta pressupòsits, accepta refutacions justificades i contrasta fonts        
diverses per trair la més fiable. 
 • CC15. Coneix l’origen i la construcció dels prejudicis en el nostre context cultural i             
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personal 
  
 CB4: IDENTIFICAR ELS ASPECTES ÈTICS DE CADA SITUACIÓ I DONAR-HI RESPOSTES          
ADIENTS I PREFERENTMENT INNOVADORES. 
 • CC16. Sap explicar i comparar els criteris morals i la seva fonamentació: cura, 
justícia, compassió, reciprocitat, imparcialitat... 
 • CC17. Té imaginació i creativitat aplicades a les decisions ètiques. 
 • CC18. Fas propostes de millora i innovació com a estímul de l’avenç col·lectiu. 
 • CC19. Coneix els principals sistemes ètics del segle XX : derivacions de 
l’utilitarisme i ètiques apriorístiques. 
 • CC20. Reconeix i jutja alguns codis deontològics professionals i empresarials com a           
concreció de l’ètica aplicada. 
  
 CB5: MOSTRAR ACTITUDS DE RESPECTE ACTIU ENVERS LES ALTRES PERSONES, 
CULTURES, OPINIONS I CREENCES 
 • CC21. La dignitat humana i el respecte. Consideració de la igualtat. 
 • CC22. La pluralitat cultural, política, religiosa i altres. 
 • CC23. Diversitat d’identitats. Les diferències i els seus contextos. 
 • CC24. Valors universals i valors compartits. La convivència. 
 • CC25. Àmbits d’actuació de poder i violència. Actituds de tolerància, solidaritat,          
compromís les seves manifestacions externes. 
  
 CB6: APLICAR EL DIÀLEG I EXERCITAR LES HABILITATS QUE COMPORTA,         
ESPECIALMENT PER A LA SOLUCIÓ DE CONFLICTES INTERPERSONALS I PER 
PROPICIAR LA CULTURA DE LA PAU 
 • CC26. Coneix els principis bàsics del diàleg actiu, els tipus de diàleg i valora el diàleg               
com a forma privilegiada de comunicació d’idees, de sentiments i de relació. 
 • CC27. Coneix les condicions del diàleg: ordre, claredat, atenció, intencionalitat... 
 • CC28. S’adona dels valors del diàleg: comprensió, exclusió de violència, cooperació,          
participació, sinceritat, escolta, igualtat de les veus, assertivitat, respecte, racionalitat... 
 • CC29. Utilitza estratègies coma ara la conversa, la negociació, l’humor, ... 
 mediació.. 
 • CC30. Identifica els principals aspectes de la cultura de la pau. 
 

CB7: COMPRENDRE I VALORAR EL NOSTRE MÓN A PARTIR DE LES ARRELS           
CULTURALS QUE L’HAN CONFIGURAT 
 • CC31. Identifica els trets diferencials de la tradició grecoromana, la judeocristiana i la   
il·lustrada europea entorn de les cosmovisions de: a) el món, b) l’ésser humà, c) la història, d) la                  
divinitat. 
 • CC32. Sap donar exemples. 
 • CC33. Reconeix l’actualitat d’aquestes tradicions i mostra interès per aprofundir en   
d’altres cultures. 
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 CB8: COPSAR LES DIMENSIONS ÈTIQUES DELS GRANS RELATS LITERARIS I DE LES           
OBRES ARTÍSTIQUES 
 • CC34. Sap identificar valors importants en els grans relats de la cultura grecoromana,            
els seus relats bíblics, de matriu judeocristiana, i les obres clàssiques del pensament filosòfic i               
il·lustrat com a expressions de comportaments ètics. 
 • CC35. Sap valorar les obres literàries modernes i contemporànies, les arts plàstiques           
(arquitectura, escultura, pintura) i les arts immaterials (música, teatre, dansa i cinema), com a        
expressions de valors ètics. 
  
 CB9: ANALITZAR CRÍTICAMENT L’ENTORN (NATURAL, CIENTÍFICOTECNOLÒGIC,     
SOCIAL, POLÍTIC, CULTURAL) DES DE LA PERSPECTIVA ÈTICA, INDIVIDUALMENT I DE           
MANERA COL·LECTIVA 
 • CC36. Sap distingir entre fins i mitjans. Entén la relació entre pensament i acció. 
 • CC37. Coneix alguns arguments morals i legal derivats dels avenços de la ciència i             
tecnologia com ara en àmbit de la bioètica, la tecnoètica, l’ètica ambiental ... 
 • CC38. Valora l’exercici de la política i les seves repercussions ètiques. 
 • CC39. Té cura del medi natural i coneix les implicacions que pot tenir la nostra 
conducta (ètica del consum, medi ambient). 
 • CC40. Coneix i valora les tradicions, costums i creences. 
 • CC41. Té cura de la seva identitat digital i fa servir la cortesia en el món virtual. 

CB10: REALITZAR ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ I DE COL·LABORACIÓ QUE         
PROMOGUIN ACTITUDS DE COMPROMÍS I DEMOCRÀTIQUES 
 • CC42. Coneix i valora les normes i els criteris del treball en grup i en equip. 

• CC43. Valora la democràcia, la solidaritat, el bé comú, el compromís, el diàleg… 
• CC44. Coneix àmbits de cooperació i participació: voluntariat, ONG, centres         
d’assistència, comunitària. 
• CC45. Coneix mínimament la xarxa educativa en el territori: escoles, museus, sales           
d’art, centres artístics, biblioteques, centres esportius, esplais. 
 

Instruments d’avaluació: 

 
S’utilitzaran diversos instruments d’avaluació per obtenir la qualificació de cadascuna de les 
dimensions treballades durant el trimestre: 
 
• Pautes d’observació. 
• Activitats d’aprenentatge. 
• Proves d’avaluació. 
• Treballs en grup i/o exposicions orals en format digital. 
• Activitats d’avaluació. 
• Activitats de coavaluació. 
 

http://www.elpedro.cat/


 
 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament  
Institut El Pedró 

 C/Vilabertran, 2-4 
 T.972772128  
 www.elpedro.cat 

 

 
 
Criteris d’avaluació: 
 
1r Cicle 
L’avaluació serà trimestral, global, contínua, diferenciada i integradora. 
La nota global de la matèria sortirà de: 
Un 60% de la nota serà la mitjana aritmètica dels resultats de les diferents dimensions associades                
a aquesta matèria. 
(DP+DI+DS)/3 
Un 40% de la nota correspondrà a les altres dimensions dels àmbits transversals avaluats (àmbit               
digital 10% i àmbit personal i social 30%). 
El resultat de l’avaluació d’aquestes dimensions s’expressarà de la següent manera: 
NA: No assoliment ( equival al que era la nota entre 1 i 4.9) 
AS: Assoliment satisfactori (equival al que era la nota entre 5 i 6.9) 
AN: Assoliment notable (equival al que era la nota entre 7 i 8.9) 
AE: Assoliment excel·lent (equival al que era la nota entre 9 i 10) 
Cal que la nota mitjana de dos trimestres estigui assolida, un d’ells, ha de ser obligatòriament el                 
tercer. En cas contrari caldrà recuperar aquelles competències que hagin quedat pendents. 
 
 
2n cicle 
L’avaluació serà trimestral, global, contínua, diferenciada i integradora. 
La nota global de la matèria sortirà de: 
Un 80% de la nota serà la mitjana aritmètica dels resultats de les diferents dimensions associades                
a aquesta matèria. 
(DP+DI+DS)/3 
Un 20% de la nota correspondrà a les altres dimensions dels àmbits transversals avaluats (àmbit               
digital 10% i àmbit personal i social 10%). 
El resultat de l’avaluació d’aquestes dimensions s’expressarà de la següent manera: 
NA: No assoliment ( equival al que era la nota entre 1 i 4.9) 
AS: Assoliment satisfactori (equival al que era la nota entre 5 i 6.9) 
AN: Assoliment notable (equival al que era la nota entre 7 i 8.9) 
AE: Assoliment excel·lent (equival al que era la nota entre 9 i 10) 
Cal que la nota mitjana de dos trimestres estigui assolida, un d’ells, ha de ser obligatòriament el                 
tercer. En cas contrari caldrà recuperar aquelles competències que hagin quedat pendents. 
 
Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

Millora dels nivells competencials: 
Es posaran a disposició de l’alumne estratègies i activitats d’aprenentatge adreçades a millorar els              
nivells competencials no assolits prèviament. 
Pels alumnes amb resultat negatiu en l’avaluació final ordinària hi haurà una avaluació             
extraordinària en les dates que fixi el centre. Aquesta avaluació consistirà en la realització              
d’activitats, en forma de dossier i/o una prova escrita. 
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En el cas que l’alumne no assoleixi els nivells competencials però promocioni al curs superior, es                
posaran al seu abast instruments per al seu assoliment. 
Pel fet de tractar-se de d’avaluació contínua, si s’assoleixen les competències del curs,             
automàticament s’assoleixen les mateixes competències no assolides en cursos anteriors. 
 
 
 
 
 

Àmbit: 
Departament 
de Socials 
 

Matèria: 
Història i Cultura de 
les religions 

Nivell o curs: 
De 1er a 4rt 

Curs escolar: 
2019-2020 

Professorat: 
Aina Barahona 

 
CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

 
Conèixer el caràcter universal del fenomen religiós, així com la varietat de creences i pràctiques religioses                
que han sorgit al llarg de la història. 
Reconèixer la pluralitat cultural i religiosa existent en el món, identificant els trets fonamentals de la                
distribució geogràfica de les grans religions en l’actualitat. 
Poder descriure alguns mites significatius de diferents religions establint-hi comparacions i identificant la             
seva possible influència en la nostra tradició cultural, posant alguns exemples. 
Caracteritzar els trets significatius de les religions monoteistes i la seva projecció sobre alguns aspectes de                
les societats en les quals han sorgit i s’han desenvolupat. 
Explicar les relacions existents entre el judaisme, el cristianisme i l’islam, posant de manifest la seva                
tradició comuna i els seus trets característics diferencials. 
Caracteritzar alguns edificis sagrats que identifiquen diferents religions, la seva funció i elements             
rellevants, reconeixent-los com a manifestacions del patrimoni artístic i posant algun exemple proper. 
Poder posar exemples de produccions escrites, plàstiques o musicals, de diferents èpoques, vinculades a              
creences, celebracions, rituals o d’altres expressions religioses, apreciant els seus valors estètics i valorant              
la seva contribució al patrimoni cultural. 
Identificar alguns dels interrogants i misteris de l’existència humana i relacionar-los amb creences i actituds               
personals de tipus religiós i no religiós. 
Cercar exemples de comportaments humans i explicar-los considerant el seu possible fonament religiós o              
no religiós. 
Caracteritzar les creences i pràctiques religioses com a fenòmens culturals universals i explicar alguns              
elements comuns a totes, malgrat la seva diversitat. 
Identificar la influència de la religió en algun aspecte concret de l’organització social a l’actualitat i al llarg                  
del temps. 
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Descriure alguna situació, actual o històrica, en la en relació amb la pluralitat cultural i religiosa de la                  
societat i valorant la contribució del diàleg interreligiós. 
Descriure alguna situació, actual o històrica, en la qual hi hagi controvèrsia entre el plantejament religiós i                 
el científic o el filosòfic, explicitant arguments que avalin una o altra posició. 
Identificar i rebutjar, a partir de l’anàlisi de fets històrics o actuals, situacions d’intolerància o discriminació                
cap a les persones per les seves creences, religioses o no religioses. 
Reconèixer els drets humans com a principal referència ètica per a la conducta humana, amb               
independència de les creences de les persones i dels col·lectius. 
 
CCBB digital 

 
Elabora el document (de text, de presentació o full de càlcul)fent ús de les funcions bàsiques. 
Dissenya el document amb coherència, tot estructurant de forma equilibrada els apartats i els continguts  
En el format del document s’han utilitzat elements addicionals per millorar-lo, per exemple plantilles 
És capaç de buscar informació en diferents entorns digitals, comparar-la i escollir fonts fiables i citar-les 
És capaç de crear un mapa conceptual per recollir informació sobre un tema concret i sintetitzar-la de                 
manera clara i ordenada. 
Sap treballar en un entorn digital com són les activitats de l'aula virtual, pujant imatges fixes i vídeos,                  
documents de text, exportant 
documents a PDF, responent qüestionaris online,... 
 
 
CCBB personal i social 

 
És capaç d’implicar-se en el seu propi procés de creixement personal. 
Mostra una actitud positiva i respectuosa davant l’opinió i el treball dels companys. 
Incorpora estratègies d’autoconeixement davant de situacions viscudes. Està atent a les explicacions.            
Manifesta curiositat davant les 
diferents activitats proposades. És constant en el treball. 
Respecte les normes d’aula. 
Sap treballar en grup. 
Participa en les activitats de classe i més enllà d’elles 
 
Instruments d’avaluació: 
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Fer un treball, individual o en grup, sobre algun aspecte de les religions estudiades, que analitzi la                 
informació obtinguda, estableix comparacions i arribi a algun tipus de conclusió raonada. 
Fer un treball, individual o en grup, sobre alguna situació de conflicte, actual o del passat, en el qual es                    
manifestin conflictes de tipus religiós, analitzant algunes de les seves causes i conseqüències, i utilitzant               
fonts d’informació contrastada 
Demostrar que és compromès en el treball en grup; tolerant amb les opinions dels altres. Saber respecta                 
els acords i les decisions que es prenen. Ajuda els companys de grup i accepta ser ajudat quan ho                   
necessita. 
Ser constant en la realització de les tasques encomanades. Presentar les feines específiques de              
l’assignatura seguint les pautes i els terminis establerts per tal de demostrar que s’estan assolint els                
continguts mínims. 
Saber mantenir un comportament adequat a l’aula. Tenir cura del material i mostra respecte enver               
l’assignatura, els companys i el professor. 
Participar en debats i defensar amb arguments les pròpies conviccions religioses o no religioses, adoptant               
una visió oberta, flexible i dialogant en relació amb la pluralitat cultural i religiosa de la societat i valorant la                    
contribució del diàleg interreligiós. 
 
L’avaluació es farà per mitja de: 
Rúbriques d’observació a l’aula. 
Rúbrica d’avaluació de les competències pròpies de la matèria. 
 
Criteris d’avaluació: 

 
Totes les competències i dimensions tenen al mateix pes. 
 
Nivells d’Assoliment: 
 
Assoliment Excel·lent: Justifica i valora el pensament religiós i, mostra respecte envers la diversitat              
cultural. Interrelaciona fets i costums de diverses cultures. Treballa, participa i col·labora a l'aula, presenta               
les feines de manera excel·lent. 
 
Assoliment Notable: Coneix el pensament religiós i valora la diversitat cultural. A l’aula es mostra atent i                 
participa però ha d'aprendre a interrelacionar conceptes de diverses cultures per tal d'elaborar els treballs               
de manera justificada demostrant que compren i identifica 
l’estructura del pensament religiós. . 
 
Assoliment Satisfactori: Identifica els elements del pensament religiós i valora la diversitat cultural. Però              
s'ha d'esforçar per tal de presentar totes les feines seguint les pautes marcades i els terminis establerts.  
 
No Assolit : Cal que presenti totes les feines necessàries per aprovar l'assignatura seguint les pautes i els                  
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temps establerts per demostrar que ha assolit els continguts. 
 
Per aprovar cal demostar la competència social i digital. 
 
Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

La recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors es farà amb un dossier que s’entregarà abans                 
del dia 3 d’abril al professor que 
imparteixi la matèria aquell any. 
La recuperació de la matèria pendent suposarà l’assoliment suficient de les CCBB de la matèria. 
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