
 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament  
Institut El Pedró 

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

 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE 3r D’ESO 
 
 

Àmbit: 
LINGÜÍSTIC 

Matèria: 
Català 

Nivell o 
curs: 
 3r ESO 

Curs escolar: 
2019-20 

Professorat: 
David Cuenca 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 els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.  
 
- Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. 
 
- 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, emprant-hi els elements 
prosòdics i no verbals pertinents. 
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- Llegir obres iconèixer els autors/ores I els períodes méssignificatius de la literatura catalana, castellana i universal. 
 
 
- Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, iinterpretant i valorant els 
recursos literaris dels textos.  
  
Criteris d’avaluació 

Dimensió comprensió lectora 

- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de textos periodístics. 

- Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les 

relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit 

global, identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes, fent 

inferències, determinant l'actitud del parlant, i valorar alguns aspectes de la seva forma i 

el seu contingut. 

- Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que 

s’obtinguin de les biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o 

digital, integrant-los en un procés d’aprenentatge continu. 

- Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió de textos escrits i multimèdia, i per revisar progressivament autònoma els 
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textos propis i aliens. 

Dimensió expressió escrita 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 

coherents i cohesionats: planificant, textualizant, revisant i reescrivint, i integrant la 

reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de l'escriptura. 

- Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, de les relacions socials, 

de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, i en relació amb la finalitat que 

persegueixen (narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, 

expositius, argumentatius, periodístics i publicitaris), seguint models. 

 

Dimensió comunicació oral 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de la vida quotidiana, de les 

relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, de qualsevol 

gènere de text estudiat, captant el sentit global, identificant la informació rellevant, 

extraient informacions concretes, realitzant inferències i determinant l’actitud del parlant. 

- Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l’adequació, 

coherència i cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els 
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aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...) 

- Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de manera individual o en 

grup, aplicant estratègies de planificació, textualització i avaluació de l'ús oral de la 

llengua, per a discursos relacionats amb la vida quotidiana, les relacions socials, la vida 

acadèmica i els mitjans de comunicació, i per a gèneres de text narratius, descriptius, 

conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius, 

periodístics i publicitaris. 

Dimensió literària 

- Llegir i comprendre, de forma progressivament autònoma, obres literàries de la literatura 

catalana, castellana i universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als 

propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 

- Llegir, comprendre interpretar i comentar textos literaris representatius de la literatura de 

l’època (literatures catalana i castellana: segles XV i XVII ), reconeixent la intenció de 

l'autor, relacionant el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i 

literaris de l'època, identificant el gènere, el tema, reconeixent la evolució d'alguns tòpics 

i formes literàries, i expressant aquesta relació amb judicis personals raonats. 
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Dimensió actitudinal i plurilingüe 

- Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels 

aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 

- Valorar la llengua oral com a instrument d'aprenentatge, com a mitjà per transmetre 

coneixements, idees i sentiments i com a eina per a l’aprenentatge col·laboratiu i la 

regulació de la conducta. 

 

 

 
CCBB digital 

- És capaç de buscar informació en diferents entorns digitals, comparar-la i escollir fonts fiables i citar-les. 
- Sap treballar en l'entorn digital. 
 

CCBB personal i social 

- Mostra una actitud positiva i respectuosa davant l'opinió i el treball dels companys. 
- Està atent a les explicacions i és constant en la feina. 
- Respecta les normes de l'aula. 
- Participa en les activitats de classe i més enllà d'elles. 
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Instruments d’avaluació: 

- Rúbriques d'observació a l'aula. 
- Exàmens d'avaluació de les competències pròpies de la matèria. 
 
Criteris de qualificació: 

- Competències de l'àmbit: 80% 
- Competències personal i social: 10% 
- Competència digital: 10% 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

Cal aprovar com a mínim dos trimestres del curs actual. 

 
 
 

Àmbit: 
LINGÜÍSTIC 

Matèria: 
LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA 

Nivell o 
curs: 
3r ESO 

Curs escolar: 
2019-20 

Professorat: 
IGNASI CORNEY 
VANESA MARTÍNEZ 
MARGARITA VIDAL 

 

CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 
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Comprensión lectora:  
El alumno acredita la superación de esta dimensión si es capaz de: Escuchar activamente. Leer sabiendo extraer las ideas principales, y 
comprender la intención del autor del texto. identificar el carácter del texto,reconocer los elementos informativos, comprender el léxico, 
conectores y estructuras morfosintácticas complejas. Buscar la información en enciclopedias y recursos tanto en papel como electrónicos. 
Elaborar información ordenada en forma de fichas y expresar ideas con claridad. Exponer las ideas propias con confianza y seguridad en 
uno mismo. Contrastar la opinión con los compañeros de forma respetuosa. 
Expresión escrita:  
El alumnado acredita la superación de esta dimensión si es capaz de: 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 o otros fuentes de información digital. Clasificar los textos 
según el canal de transmisión, la temática y la intención. 
Comunicación oral: 
Para la superación de esta dimensión se debe: Comprender la información explícita e implícita, la idea del mensaje, saber interpretar el 
texto y poder reproducir los datos esenciales. El alumnado deberá organizar las ideas principales de la parte del trabajo que debe 
exponer. Usará conectores en los enlaces, además de un registro académico 
pertinente a la actividad. El léxico usado será adecuado al tema desarrollado y la morfosintaxis,será correcta. Hablará con prosodia clara 
que le ayude a transmitir bien el mensaje oral. Deberá saludar al llegar, escuchar las intervenciones de otros, pedir la palabra cuando le 
corresponda, hablar desde su punto de vista a favor o en contra, hacer intervenciones amplias para justificar su punto de vista, preguntar 
cuando no comprenda algún argumento o posicionamiento, responder de forma completa las dudas, saber sintetizar mínimamente lo 
puntos de vista, y despedirse al terminar. 
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. 
Dimensión actitudinal y plurilingüe: 
El gusto y la práctica de la lectura se pueden evaluar mediante la observación, el análisis de los cuadernos que recogen las lecturas y 
las notas o fichas sobra las lecturas que ha hecho los mismos alumnos. Se observará la forma de participación en diálogos y debates 
colectivos: si el alumno participa o se inhibe, si escucha y opina con respeto o interrumpe al interlocutor, si se nota que lo pasa bien 
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participando o si lo hace por obligación y le cuesta intervenir. La evaluación se basará en la observación del comportamiento y la 
actitud del alumnado, sea individualmente o en grupo. 
 

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: 

● Comprensión lectora: 
Lectura de diferentes textos de forma individual, en voz alta y con interacción en pequeño grupo en grupo clase. Trabajos de comprensión 
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lectora mediante preguntas, ampliación o investigación. Gestión fluida y espontánea de las interacciones orales, escritas y audiovisuales 
para la realización de las tareas académicas. Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 
compañeros y colaborar eficazmente, para tomar la palabra o intervenir en el momento adecuado y para defender los puntos de vista 
personales con precisión y respeto hacia los demás. Participación en conversaciones y discusiones con flexibilidad y eficacia. Uso de las 
TIC para motivar el aprendizaje. 

● Expresión escrita: 
Características del texto expositivo. Redacción de textos expositivos. Exposición en público de textos expositivos. Estructuración y 
realización de informes. Características del lenguaje en los textos informativos en un folleto. Realización de modelos de folletos 
informativos. Lenguaje y forma verbal de los textos informativos en los folletos. Elaboración de textos instructivos y relación con la 
vida cotidiana utilizando el lenguaje y la forma verbal correcta. Observación y estudio de impresos frecuentes en nuestra sociedad. 
Estudio de las normas de la correcta cumplimentación del impreso. Práctica de cumplimentación de diferentes impresos. 
Características y fases de un trabajo monográfico. Preparación en grupo y exposición de trabajos monográficos. Elaboración de un 
mural de acuerdo con las normas y el lenguaje adecuado para captar la atención del público. Distinción entre una noticia, una 
crónica y un reportaje periodístico. Observación y estudio de las características de un texto argumentativo y de la argumentación en 
general como expresión en la vida social 
Búsqueda de léxico desconocido. Búsqueda de información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos...), 
soporte informático (buscadores de internet, páginas web...) y soporte audiovisual. Uso de las TIC para facilitar el aprendizaje. 

● Comunicación oral: 
Elaboración de los distintos tipos de textos estudiados siguiendo un modelo, con un lenguaje correcto y a partir de los aprendizajes 
adquiridos: Producción de textos orales. Lectura en voz alta. Exposición oral de temas. Trabajo en grupo Uso de técnicas de 
tratamiento textual mediante las TIC. Uso de las TIC para facilitar el aprendizaje. 

● Dimensión literaria: 
Lectura significativa y guiada, conjunta, de dos obras literarias durante el curso: 
– Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano. 
– Manuel Rivas, ¿Qué me quieres amor? 
Lectura conjunta y guiada de fragmentos de obras literarias del Romanticismo, del Realismo y Naturalismo, de autores del grupo 
del 98, del 27 y de algunos autores del s. XX. 
Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario antes, durante y después de la lectura. 
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Adquisición de vocabulario. Preparación de un texto y lectura de éste en voz alta delante de la clase. Resolución de actividades 
sobre la lectura. Identificación y análisis del punto de vista de una narración. Clasificación de personajes atendiendo a diferentes 
características. Resumen del argumento de una narración y distinción de las partes. Análisis métrico de los versos de diferentes 
poemas. Análisis de la rima de diferentes poemas. Análisis de los recursos estilísticos, semánticos, fónicos, morfológicos y 
sintácticos de diferentes poemas. 
Valoración de la literatura como medio de expresión de una comunidad. 
 

 

Criteris de qualificació: 

A lo largo de cada trimestre se realizarán diferentes ejercicios y pruebas que se evaluarán dentro de las distintas dimensiones: 
- Comprensión textual. 
- Expresión escrita. 
- Expresión oral. 
- Literaria. 
A su vez, se evaluarán dentro de estas dimensiones las competencias transversales social y digital. 
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. 
Las ponderaciones correspondientes a cada dimensión serán las siguientes: 
Comprensión textual: 35 % 
Expresión escrita: 35% 
Expresión oral: 10% 
Literatura: 20% 
En 4º de la ESO, se podrá suspender por faltas aunque se le presentará al alumno la posibilidad de recuperar mediante una prueba o 
ejercicios ortográficos. Para aprobar el curso se tienen que superar como mínimo dos de los tres trimestres, siempre y cuando uno de 
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ellos sea el tercero. En caso de no tener asimilados los dos primeros trimestres, a final del segundo se hará una prueba de recuperación. 
Se debe tener muy presente que el alumno deberá mostrar una buena actitud hacia la materia para poder superarla de forma 
satisfactoria. A su vez, no se podrá superar la asignatura si no asimila de forma satisfactoria todas las dimensiones propias del ámbito. 
 

 
 
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% 
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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. 

 
 
 

Àmbit: 
Llengües 
estrangeres 

Matèria: 
Anglès 

Nivell o 
curs: 
3r ESO 

Curs escolar: 
2019-2020 

Professorat: 
Patricia Aguilar i Montse García 
 

 
CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

 
-Dimensió comunicació oral 
CB 2. Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa 
CB 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
 
-Dimensió comprensió lectora 
CB 4. 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. 
CB 5. Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d’un text i reconèixer la seva tipologia per comprendre’l. 
 
-Dimensió expressió escrita 
CB 7. Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements de la situació comunicativa. 
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CB 8. Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de textualització. 
 
-Dimensió literària 
CB 10. Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics. 
 
 
 

CCBB digital 

 
- 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 i 
d’identitat digital. 
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CCBB personal i social 

- 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 
 
 

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: 
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La recuperació de la matèria pendent de cursos anteriors es farà amb una prova abans del dia 1 d’abril amb el/la professor/a que 
imparteix la matèria aquest any. 
La recuperació de la matèria pendent suposarà l’assoliment suficient de les CCBB de la matèria. 

 
 
 

Àmbit: 
Científic - Tecnològic 

Matèria: 
Tecnologia 

Nivell o curs: 
3r 

Curs escolar: 
2019-2020 

Professorat: 
Dani Caballé 

 

CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

1. Utilitzar fulls de càlcul per estimar el cost dels projectes desenvolupats i dissenyar-ne el pla de comercialització, així com valorar-ne la sostenibilitat. 
2. Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i 

respecte pel medi ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 
3. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
4. Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 
5. Definir els diferents tipus d’estructures i identificar-les en objectes d’ús quotidià, indicant els tipus d’esforços a què estan sotmeses. 
6. Emprar simuladors per analitzar l’estabilitat d’estructures simples i analitzar els esforços a què estan sotmeses. 
7. Dissenyar i construir estructures que formin part d’un projecte tecnològic, tenint en compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
8. Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents màquines. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
9. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i 

l’observació d’aquests mecanismes en diferents màquines. 
10. Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció determinada dins d’un projecte tecnològic. 
11. Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l’ús de simuladors digitals. 
12. Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i reflexionar sobre el seu ús i abús. 
13. Analitzar l’impacte de l’electrònica en l’evolució dels sistemes de comunicació. 
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14. Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic. 
15. Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu entorn immediat. 
16. Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació que incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició. 

 
 
 
 

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 dades numèriques per a la producció de 

documents digitals . 
● 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 
● CD5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals 
● CD6 Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat de 

coneixement. 
● 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. 
● CD9 Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal,tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.. 

CCBB personal i social 

● Manifestar confiança i seguretat en si mateix i valorar les pròpies capacitats 
● Considerar l’error com una oportunitat per aprendre. 
● Manifestar curiositat i interès davant de nous reptes i situacions. 
● Tenir cura de l’ordre de l’aula i del material 
● Ser constant en la realització de les tasques. 
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● Presentar les tasques puntualment. 
● Argumentar i analitzar diferents solucions davant d’un problema. 
● Mostrar compromís en el treball en grup 
● Ser  tolerant amb les opinions dels altres 
● Respectar els acords i les decisions que es prenen. 
● Ajudar als companys i aceptar ser ajudat quan ho necessita. 
● Participar de manera activa a l’aula. 
● Comprometre’s amb les decisions preses en els diferents espais de participació. 
● Aportar idees en benefici de la convivència. 
● 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 per projectes i activitats d’aula 
     Proves escrites individuals. 
 

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% 
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Per tal d'aprovar el trimestre, cal que el nivell d’assoliment sigui satisfactori. 
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 condicions següents: 

● La nota mitjana sigui d’assoliment satisfactori. 
● Com a mínim, dos dels tres trimestres estiguin assolits 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

● Es recuperarà la matèria pendent d’altres cursos si s’assoleixen els continguts del primer i segon trimestre del curs vigent. 

● Es realitzarà una prova de recuperació de la matèria pendent d’altres cursos durant el mes de març. Per poder realitzar la prova caldrà 
presentar un dossier d’activitats lliurades pel professor/a de la matèria. 

 
 

Àmbit: 
Matemàtiques 

Matèria: 
Matemàtiques 

Nivell o curs: 
3 ESO 

Curs escolar: 
2019/2020 

Professorat: 
Marta Borrell 
Luis Abad 
Catalin Roca 

 

CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 
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1. Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les pròpies matemàtiques utilitzant diferents tipus de nombres (racionals), 
símbols i mètodes algebraics (equacions de 1r i 2n grau i sistemes d’equacions), i avaluar altres mètodes de resolució possibles, com per exemple 
l’assaig error o bé el càlcul numèric amb mitjans tecnològic. 
 
2. Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i determinar el tipus de funció (lineal o de proporcionalitat inversa) que pot 
modelitzar-les. També aproximar i interpretar taxes de variació a partir d’una gràfica, de dades numèriques o mitjançant l’estudi dels coeficients de 
l’expressió algebraica. 
3. Estimar, mesurar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes amb una precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els 
processos de mesura, expressant el resultat de l’estimació o el càlcul en la unitat de mesura més adequada. 
4. Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbits diversos, utilitzant la proporcionalitat geomètrica i les transformacions 
geomètriques, i relacionar-ho amb els mitjans tecnològics que actualment s’utilitzen per fer mesures indirectes. 
5. Elaborar estudis estadístics i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres estadístics més usuals (mesures de centralització i 
dispersió) i valorar qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades. 
6. Resoldre diferents situacions i problemes de context natural, social i cultural en què cal aplicar els conceptes i tècniques del càlcul de 
probabilitats, arribant a successos compostos en casos senzills. 
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 llarg de la història de les matemàtiques. 8. 
Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic propi i dels altres, a través del treball per parelles, en grup o bé la posada en comú amb 
tota la classe. 
 
Dimensió connexions 
9. Utilitzar models geomètrics per facilitar la comprensió de conceptes i propietats d’altres blocs de les matemàtiques (per exemple, numèrics i 
algèbrics) i per a la resolució de problemes en contextos d’altres disciplines. També usar altres relaciones entre diverses parts de les matemàtiques 
que afavoreixin l’anàlisi de situacions i el raonament. 
10. Reconèixer models numèrics (racionals i successions numèriques), funcionals (lineals i de proporcionalitat inversa), geomètrics (proporcionalitat 
geomètrica i transformacions geomètriques), estadístics i situacions aleatòries en contextos no necessàriament matemàtics o en d’altres matèries i 
utilitzar les seves característiques i propietats per resoldre situacions que apareixen en treballs realitzats des de la pròpia àrea o de manera 
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interdisciplinària. 
 
Dimensió comunicació i representació 
11. 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 la història. 
12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics. 

 

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. 
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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 de qualificació: 

La nota trimestral es farà seguint els percentatges marcats. 
 
Competències de l’àmbit:  85 %            (80% grup N2, 70% grup N3) 
Competència Personal i Social: 10%    (10% grup N2,  20% grup N3) 
Competència Digital:  5%                      (10% grup N2, 10% grup N3) 
 

La nota trimestral es farà seguint els percentatges marcats. 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: 

Es recuperarà la matèria dels cursos anteriors si l’alumne obté  un  Assoliment Satisfactori o superior  de la matèria en els dos primers trimestres 
del curs. En cas contrari, l’alumne podrà fer un examen de recuperació abans del 3 d’abril.  
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Àmbit: 
SOCIAL 
 

Matèria:  
Ciències Socials 
 

Nivell o curs: 
3er ESO 
 

Curs escolar:  
2019/2020 
 

Professorat:  
Xavier Brau,  
Manel Gallart 
 

 

CCBB de la matèria  

Les dimensions i les seves competències que s’avaluaran a la matèria de Ciències Socials de 3er 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 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.  

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals. 

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics. 
 
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                      
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sostenibilitat. 

Competència 6. Aplicar els procediments d'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 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 

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 iconogràfiques i comunicar la informació obtinguda de diverses formes,                  
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incloses les multimèdia. 

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 3er 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. Aplicar els conceptes de l’anàlisi demogràfica (natalitat, mortalitat, creixement natural, saldo migratori...) així com els conceptes derivats de                   
l’estructura professional i per edat i sexe de la població a fonts diverses d’escala europea, espanyola i catalana.  
 
5. Descriure les principals àrees i funcions urbanes, així com les seves relacions amb el territori i el dinamisme econòmic que generen en els seus                         
àmbits regionals.  
 
6. Identificar les grans àrees urbanes del món, analitzar el procés d’urbanització europeu i descriure les principals característiques i formes                    
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d’ocupació de l’espai urbà de les ciutats espanyoles i catalanes.  
 
7. Analitzar el fenomen de les migracions a escala europea, espanyola i catalana i descriure algunes de les tendències demogràfiques del món                      
actual.  
 
8. Analitzar les característiques de l’art  renaixentista i barroc i identificar algunes obres rellevants. 
 
9. Comparar l’organització política, social i econòmica del mon modern. 
 
10. Analitzar l’organització social, econòmica i política de l’època moderna. 
 
11. Situar en el temps i l’espai les diverses unitats polítiques que van coexistir . 
 
12. Reconèixer el paper de les religions . 
 
13. Analitzar els grans descobriments. 
 
14. Valorar la importància del barroc a la península Ibèrica i el seu llegat cultural i artístic.  
 
15. Comentar què va ser els monarques absoluts. 
 
16. Sintetitzar què va significar per a Catalunya i per a Europa la Casa dels Àustries. 
 
11. Identificar i analitzar els grans descobriments geogràfics. 
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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. 
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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, 

observació directa i enregistrament de resultats. 

activitats d’autoavaluació, 

activitats de coavaluació. 

 

Criteris de qualificació: 
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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. 

(DH+DG+DCA+DC)/4 
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’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) 

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 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 
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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 
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. 
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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. 
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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 
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. 
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 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 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. 
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 • 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. 
  
  
 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                  
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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. 
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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. 
 
 
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) 
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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.                     
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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: 
Educació Física 

Nivell o curs: 
3r d’ESO 

Curs escolar: 
2019-20 

Professorat: 
David Gálvez  

 
CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

● 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.  
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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 video 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.  

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.  

● 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.  
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● Sap treballar en grup.  

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

 

Instruments d’avaluació: 

● Rúbriques d’observació a l’aula. 

● Rúbrica d’avaluació de les competències pròpies de la matèria.  

● Rúbriques d’avaluació proves pràctiques. 

● Diana d’autaavaluació i de coavaluació.  
 

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: 

● La recuperació de segon serà assolint les CCBB de la matèria del curs actual.  
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Àmbit: 
Científic - Tecnològic 

Matèria: 
Tecnologia 

Nivell o 
curs: 
3r 

Curs escolar: 
2019-2020 

Professorat: 
Dani Caballé 

 

CCBB de la matèria 

Criteris d’avaluació 

1. Utilitzar fulls de càlcul per estimar el cost dels projectes desenvolupats i dissenyar-ne el pla de comercialització, així com valorar-ne la sostenibilitat. 
2. Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte 

pel medi ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 
3. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
4. Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 
5. Definir els diferents tipus d’estructures i identificar-les en objectes d’ús quotidià, indicant els tipus d’esforços a què estan sotmeses. 
6. Emprar simuladors per analitzar l’estabilitat d’estructures simples i analitzar els esforços a què estan sotmeses. 
7. Dissenyar i construir estructures que formin part d’un projecte tecnològic, tenint en compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
8. Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents màquines. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
9. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació 

d’aquests mecanismes en diferents màquines. 
10. Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció determinada dins d’un projecte tecnològic. 
11. Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l’ús de simuladors digitals. 
12. Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i reflexionar sobre el seu ús i abús. 
13. Analitzar l’impacte de l’electrònica en l’evolució dels sistemes de comunicació. 
14. Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic. 
15. Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu entorn immediat. 
16. Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació que incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició. 
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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 dades numèriques per a la producció de documents 

digitals . 
● 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 
● CD5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals 
● CD6 Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat de coneixement. 
● 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. 
● CD9 Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal,tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.. 

CCBB personal i social 

● Manifestar confiança i seguretat en si mateix i valorar les pròpies capacitats 
● Considerar l’error com una oportunitat per aprendre. 
● Manifestar curiositat i interès davant de nous reptes i situacions. 
● Tenir cura de l’ordre de l’aula i del material 
● Ser constant en la realització de les tasques. 
● Presentar les tasques puntualment. 
● Argumentar i analitzar diferents solucions davant d’un problema. 
● Mostrar compromís en el treball en grup 
● Ser  tolerant amb les opinions dels altres 
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● Respectar els acords i les decisions que es prenen. 
● Ajudar als companys i aceptar ser ajudat quan ho necessita. 
● Participar de manera activa a l’aula. 
● Comprometre’s amb les decisions preses en els diferents espais de participació. 
● Aportar idees en benefici de la convivència. 
● 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 per projectes i activitats d’aula 
     Proves escrites individuals. 
 

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 el nivell d’assoliment sigui satisfactori. 
Nota de final de curs 
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La nota final de la matèria s'obtindrà de la mitjana dels tres trimestres. Per aprovar, cal que es compleixin les condicions següents: 

● La nota mitjana sigui d’assoliment satisfactori. 
● Com a mínim, dos dels tres trimestres estiguin assolits 

Recuperació de matèries pendents d’altres cursos: 

● Es recuperarà la matèria pendent d’altres cursos si s’assoleixen els continguts del primer i segon trimestre del curs vigent. 

● Es realitzarà una prova de recuperació de la matèria pendent d’altres cursos durant el mes de març. Per poder realitzar la prova caldrà 
presentar un dossier d’activitats lliurades pel professor/a de la matèria. 

 
 
 
 
 
 

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 
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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. 
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. 
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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 
 

http://www.elpedro.cat/


 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament  
Institut El Pedró 

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

 

 
Instruments d’avaluació: 

 
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: 
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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 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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Optatives: 
 
 

Àmbit: 
Científic - Tecnològic 

Matèria: 
Robòtica 

Nivell o 
curs: 
3r 

Curs escolar: 
2019-2020 

Professorat: 
Narcís Masmartí 

 

Criteris d’avaluació 

CCBB digital 

● Crear, desar i executar un programa senzill amb llenguatge de programació. 
● Dissenyar programes que llegeixin valors per la consola i en retornin un resultat. 
● Crear programes que facin executar operacions a sensors i actuadors. 
● Crear programes amb instruccions condicionals (if-else). 
● Crear programes amb estructures de repetició. 
● Utilitzar correctament les funcions per millorar l’estructura dels programes. 
● Conèixer les funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
● Emmagatzemar dades en diferents entorns de treball.  
● Identificar diferents tipus de robots, simuladors, entorns de programació, autòmats, algorismes, etc. 
● Lliurar treballs en diversos formats en un Entorn Virtual d’Aprenentatge. 
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● Seleccionar, catalogar, emmagatzemar i compartir la informació. 
● Realitzar l’edició de documents en format de pàgina web, compartir-la i publicar-la amb els permisos adients. 
● Dissenyar objectes senzills amb un programa de dibuix en 3D, pensats per ser impresos en una impressora 3D. 

 
 
 
 

CCBB personal i social 

● Manifestar confiança i seguretat en si mateix i valorar les pròpies capacitats. 
● Considerar l’error com una oportunitat per aprendre. 
● Manifestar curiositat i interès davant de nous reptes i situacions. 
● Tenir cura de l’ordre de l’aula i del material. 
● Ser constant en la realització de les tasques. 
● Presentar les tasques puntualment. 
● Argumentar i analitzar diferents solucions davant d’un problema. 
● Mostrar compromís en el treball en grup. 
● Ser  tolerant amb les opinions dels altres. 
● Respectar els acords i les decisions que es prenen. 
● Ajudar als companys i aceptar ser ajudat quan ho necessita. 
● Participar de manera activa a l’aula. 
● Comprometre’s amb les decisions preses en els diferents espais de participació. 
● Aportar idees en benefici de la convivència. 
● Identificar i respectar les normes de funcionament de l’aula i el centre. 
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Instruments d’avaluació: 

L'avaluació de la matèria es farà fonamentalment a partir dels exercicis i tasques realitzats pels alumnes, dins i fora de l'aula. 

L'avaluació de la competència personal i social es farà a partir de l'observació a l'aula i de l'enregistrament de les observacions realitzades. 

Criteris de qualificació: 

El grau d’assoliment de cada trimestre s'obtindrà a partir de la ponderació de les tasques i exercicis realitzats durant el trimestre. 

En l’avaluació trimestral el resultat global es realitzarà segons la ponderació següent: 

            Competències de l’àmbit digital: 75% 

Competència personal i social:  25% 

Per tal d'aprovar el trimestre, cal que el grau d’assoliment final sigui d’assoliment satisfactori. 
Nota de final de curs 

La nota final de la matèria s'obtindrà de la mitjana dels tres trimestres. Per aprovar, cal que el resultat final sigui d’assolit satisfactori. 

Recuperació de la matèria: 

a) Recuperació de trimestres pendents 
Per tal de recuperar trimestres suspesos, els alumnes han de lliurar els informes o exercicis pendents, o millorar-los si és necessari. 
La nota màxima que un alumne/a pot assolir en una recuperació és d’assoliment satisfactori. 
 
b) Recuperació final 
No hi ha recuperació final, ja que es tracta d’una matèria optativa 
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Àmbit: 
ARTÍSTIC 

Matèria: 
Ed. Visual i Plàstica 

Nivell o curs: 
3r d’ESO 

Curs escolar: 
2019-20 

Professorat: 
M.Rosa Albert 

 

CCBB de la matèria 

Dimensió Criteris d’avaluació 

Percepció i escolta. 
C1, C2 
 
Expressió, interpretació i creació. 
C4, C5, C6 
 
Societat i cultura. 
C8, C9 

● Saber utilitzar els elements del llenguatge visual per analitzar produccions 
artístiques. 
● Conèixer i aplicar el llenguatge específic de la matèria. 
● Ser capaç d’utilitzar les eines de dibuix tècnic de manera correcta. 
● Aplicar els coneixements per identificar i construir figures geomètriques bàsiques bidimensionals. 
● Saber identificar les figures geomètriques bidimensionals en el nostre entorn. 
● Conèixer i valorar l’obra de 2 autors relacionats amb l’aplicació de la geometria a les produccions 
artístiques. 

CCBB digital 

Dimensió Criteris d’avaluació 

Instruments i aplicacions 
C3 

● 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 ao una aplicació per a mòbils. 
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Tractament de la informació i organització 
dels entorns de treball i aprenentatge. 
C4, C5, C6 
Comunicació interpersonal i col·laboració 
C7 

● 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, punta 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. 

● És capaç de crear i publicar a la xarxa vídeos, stopmotions,... 

CCBB personal i social 

Dimensió Criteris d’avaluació 

Autoconeixement 
C1, C2 
Aprendre a aprendre 
C3 
Participació 
C4 

 

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

 

Instruments d’avaluació: 

Rúbriques d’observació a l’aula 
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Rúbrica d’avaluació de les competències pròpies de la matèria. 
Qüestionaris d’autoavaluació online (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: 

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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