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2N ESO           CURS 2019 - 2020 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LLENGÜES ESTRANGERES 
 

1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius, instructius, conversacionals i 
expositius sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica, i extreure informacions 
concretes.  

 
2. Extreure informació específica d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic. 

 
3. Llegir expressivament textos descriptius, narratius i conversacionals, fent l’entonació 

adequada i amb pronunciació acceptable. 
 
  

4. Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents adaptats, 
incloent-hi els procedents de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels 
àmbits personal i acadèmic. 

 
5. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text: 

identificar la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants 
del text; deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i 
extreure informacions concretes. 

 
6. Redactar textos senzills, semiformals i informals, tenint cura de l’adequació, la 

coherència i la cohesió i atenent al propòsit, destinatari i context, a partir d’una 
adequada planificació i posterior revisió. 

 
7. Redactar textos creatius senzills basats en les pròpies experiències i en situacions 

simulades. 
 

8. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar 
informació, produir textos a partir de models, processar i enriquir informació de forma 
creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir relacions personals, internes i 
externes. 

 
9. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries 

en llengua estrangera de complexitat lingüística senzilla. 
 

10. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu. 
 

11. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels 
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 

 
12. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social practicant actes de parla: 

comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives pròpies de 
l'activitat escolar i per a l’aprenentatge col·laboratiu. 

 
13. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística de Catalunya i 

d’Espanya. 
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2N ESO           CURS 2019 - 2020 
 

CRITERIS AVALUACIÓ CULTURA I VALORS 
 

1. Fer ús de l’argumentació i la reflexió en l’anàlisi de situacions tant reals, quotidianes 

o llunyanes, com hipotètiques o fictícies. 

 

2. Mostrar el domini de la comunicació lingüística i digital a l’hora de seleccionar, 

analitzar i interpretar informació, idees i actituds 

 
3. Mostrar la comprensió dels continguts de la matèria tot establint comparacions de 

posicions contraposades, anàlisis crítiques de les diferents posicions i defensant, si 

fos diferent, la pròpia posició de manera argumentada. 

 
4. Elaborar textos (breus assajos, diàlegs, etc.) amb argumentacions sòlides pel que fa 

als exemples filosòfics que introdueix la matèria i, per extensió, a qualsevol tesi que 

es vulgui sustentar 

 
5. Comprendre i analitzar contextos de convivència a partir del coneixement de la 

personalitat humana. 

 
6. Fer ús de l’argumentació i la reflexió en l’anàlisi de situacions tant reals, quotidianes 

o llunyanes, com hipotètiques o fictícies. 

 
7. Mostrar el domini de la comunicació lingüística i digital a l’hora de seleccionar, 

analitzar i interpretar informació, idees i actituds. 

 
8. Mostrar la comprensió dels continguts de la matèria tot establint comparacions de 

posicions contraposades, anàlisis crítiques de les diferents posicions i defensant, si 

fos diferent, la pròpia posició de manera argumentada. 

 
9. Elaborar textos (breus assajos, diàlegs, etc.) amb argumentacions sòlides pel que fa 

als exemples filosòfics que introdueix la matèria i, per extensió, a qualsevol tesi que 

es vulgui sustentar. 

 
10. Comprendre i analitzar contextos de convivència a partir del coneixement de la 

personalitat humana. 
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CRITERIS AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA 
 

1. Identificar els objectius de l’escalfament i fer un recull d’activitats, amb estiraments i 
exercicis de mobilitat articular apropiats per a l’escalfament. 

 

2. Desenvolupar el nivell individual de condició física per a un estil de vida actiu i 
saludable. 

 

3. Utilitzar la freqüència cardíaca com a indicador de la intensitat de l’esforç. 

 

4. Adquirir els hàbits saludables vinculats a una bona alimentació i al descans. 

 

5. Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable. 

 

6. Aplicar correctament tècniques de respiració i relaxació en l’activitat física i en 
situacions de la vida quotidiana. 

 

7. Aplicar correctament els principals elements tècnics d’un esport individual. 

 

8. Utilitzar els principals elements tècnics i tàctics d’un esport col·lectiu o d’adversari en 
situacions senzilles. 

 

9. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs 
col·lectius. 

 

10. Mostrar autocontrol i participació en les activitats d’oposició. 

 

11. Cercar informació́ en diferents mitjans i recursos de l’entorn proper per planificar 
activitats al medi natural. 

 

12. Conèixer els elements necessaris per planificar una activitat en el medi natural. 
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CRITERIS AVALUACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 
 

1.  Plantejar preguntes investigables, dissenyar petites investigacions per donar-hi 

resposta i elaborar els informes corresponents. 

2.  Interpretar els diferents punts de vista en una controvèrsia científica a partir de llegir 

críticament documents sobre recerques fetes per altres i valorar-ne els procediments i 

les raons aportades. 

3.  Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un moviment i la 

reducció de la força aplicada necessària. 

4.  Interpretar observacions d’alguns canvis en els materials a partir d’imaginar la 

matèria formada per partícules. Justificar d’acord amb les observacions realitzades la 

idoneïtat del model interpretatiu. 

5.  Identificar el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment i les 

deformacions i relacionar-ho amb situacions de la vida quotidiana. 

6.   Establir la velocitat d’un cos com la relació entre el desplaçament i el temps emprat. 

7.     Interpretar fenòmens en termes de transferència d’energia en forma de treball, 

calor o ones, mostrant que s’ha conservat, si el sistema és tancat, al mateix temps que 

s’ha degradat. Utilitzar aquest coneixement per argumentar la importància d’estalviar 

l’energia en la nostra societat. 

8.  Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives amb relació al 

consum d’energia i a possibles impactes de l’activitat humana en algun medi o indret 

concret. Elaborar propostes d’actuació alternatives que siguin coherents amb l’anàlisi 

feta. 
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CRITERIS AVALUACIÓ LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, 
descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 
argumentatius. 

2. 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 reconèixer alguns aspectes de la 
seva forma i el seu contingut. 

3. Identificar 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. 

4. 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 textos propis i aliens. 

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats (planificant, textualitzant, revisant i reescrivint), i integrant la 
reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de l'escriptura. 

6. 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, instructius, 
expositius, argumentatius), seguint models. 

7. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers 
personals d’aprenentatge o portafolis digitals per a la gestió de la informació i el 
progrés de l’aprenentatge. 

8. Comprendre i interpretar textos orals 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. 

9. 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 aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 

10. 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 i 
argumentatius. 

11. Participar en debats i col·loquis ajustant-se progressivament a les normes que els 
regulen per a l'intercanvi comunicatiu: coherència, cohesió, correcció, adequació. 
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12. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 
comprensió i expressió de textos orals i multimèdia, i per a compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

13. Llegir i comprendre, de forma guiada, 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. 

14. Redactar textos personals d’intenció literària des d’una perspectiva lúdica i creativa. 

15. Consultar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, 
adoptant un punt de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de la informació. 

16. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 
comprensió i expressió de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament 
autònoma els textos propis i aliens. 

17. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels 
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 

18. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social i acadèmica, i per a 
l’aprenentatge col·laboratiu. 

19. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística d’Europa. 

20. Conèixer i emprar els sistemes de comunicació digitals sincrònics o asincrònics, 
atenent a la direccionalitat de la informació i al canal comunicatiu, i tenir cura dels 
aspectes que afecten a la identitat digital pròpia i aliena. 
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CRITERIS AVALUACIÓ LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, 
descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 
argumentatius. 

2. 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 reconèixer alguns aspectes de la 
seva forma i el seu contingut. 

3. Identificar 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. 

4. 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 de manera 
autònoma els textos propis i aliens. 

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats (planificant, textualitzant, revisant i reescrivint), i integrant la 
reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de l'escriptura. 

6. 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), seguint models. 

7. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers 
personals d’aprenentatge o portafolis digitals per a la gestió de la informació i el 
progrés de l’aprenentatge. 

8. Comprendre i interpretar textos orals 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. 

9. 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 aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 

10. 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 i 
argumentatius. 

11. Participar en debats i col·loquis ajustant-se progressivament a les normes que els 
regulen per a l'intercanvi comunicatiu: coherència, cohesió, correcció, adequació. 
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12. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 
comprensió i expressió de textos orals i multimèdia, i per a compondre i revisar 
progressivament de manera autònoma els textos propis i aliens. 

13. Llegir i comprendre, de forma guiada, 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. 

14. Redactar textos personals d’intenció literària des d’una perspectiva lúdica i creativa. 

15. Consultar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, 
adoptant un punt de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de la informació. 

16. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 
comprensió i expressió de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament 
de manera autònoma els textos propis i aliens. 

17. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels 
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 

18. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social i acadèmica, i per a 
l’aprenentatge col·laboratiu. 

19. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística d’Europa. 

20. Conèixer i emprar els sistemes de comunicació digitals sincrònics o asincrònics, 
atenent a la direccionalitat de la informació i al canal comunicatiu, i tenir cura dels 
aspectes que afecten a la identitat digital pròpia i aliena. 
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CRITERIS AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES 
 

1. Resoldre problemes de la vida quotidiana en què calgui la utilització de nombres i 
percentatges, les seves operacions i propietats, fent ús de la forma de càlcul més 
apropiada i valorant l’adequació del resultat al context. 

2. Identificar relacions de proporcionalitat numèrica i geomètrica i utilitzar-les per 
resoldre problemes en situacions de la vida quotidiana. 

3. Interpretar relacions funcionals senzilles (proporcionalitat directa) donades en forma 
de taula, gràfic o mitjançant un enunciat, obtenir valors a partir d’elles i extreure 
conclusions del fenomen estudiat. 

4. Estimar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes del mon físic i 
comprendre els processos de mesura, expressant el resultat de l’estimació o el 
càlcul en la unitat de mesura més adequada. 

5. Formular les preguntes adequades per conèixer les característiques d’una població i 
recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les utilitzant els 
mètodes estadístics apropiats i les eines informàtiques adequades. 

6. Calcular la possibilitat que esdevingui un succés a partir d’informació prèviament 
obtinguda de forma empírica o raonada. 

7. Fer conjectures, experimentar, argumentar, relacionar, comprovar, validar, 
generalitzar i particularitzar en contextos de la vida real relacionats amb: els 
nombres, la geometria, l’estadística i l’atzar . 

8. Identificar figures i cossos geomètrics en contextos no matemàtics, utilitzar les seves 
propietats per classificar-les i aplicar el coneixement geomètric adquirit per 
interpretar i descriure el món físic fent ús de la terminologia adequada. 

9. Reconèixer situacions en contextos no matemàtics o en d’altres matèries en les 
quals es puguin desenvolupar les diferents fases d’un estudi estadístic: formular la 
pregunta, recollir informació, organitzar-la en taules i gràfics, trobar valors rellevants i 
extreure’n conclusions. 

10. Expressar oralment i per escrit raonaments, conjectures, relacions quantitatives i 
informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics, valorant la 
utilitat del llenguatge matemàtic. 

11. 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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CRITERIS AVALUACIÓ MÚSICA 
 

1. Explicitar les estratègies per experimentar l’escolta reflexiva i saber utilitzar-la de 
forma creativa.  

2. Identificar durant l’escolta musical patrons musicals d’ordre rítmic, melòdic, de 
textura, tímbrics, dinàmics, formals i estilístics.  

3. Expressar verbalment els coneixements deduïts i/o aplicats durant el procés 
d’escolta musical.  

4. Transferir habilitats perceptives i saber comunicar-les en els espais de reflexió 
compartida a l’aula.  

5. Demostrar el domini tècnic necessari per a la interpretació en l’àmbit instrumental, 
vocal i corporal.  

6. Compondre i improvisar peces o fragments musicals a partir d’orientacions en el 
tractament dels elements rítmics i melòdics.  

7. Mostrar interès, participació, iniciativa, ajut entre iguals i respecte en el procés 
d’assaig i interpretació del repertori.  

8. Proposar, aportar i fer ús d’eines tecnològiques i programari de suport a la 
percepció, la interpretació, la creativitat i la recerca de coneixement. 

9. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències d’aprenentatge 
musical a l’aula, el gust i les preferències musicals.  

10. Reflexionar i debatre sobre el consum dels productes musicals, la contaminació 
acústica i la seva repercussió en les societats modernes.  

11. Identificar i comprendre les vinculacions i els efectes de la música en altres arts i 
disciplines.  

12. Transferir els coneixements musicals assolits a l’aula i fora d’ella, aportant exemples 
i experiències pròpies de coneixements musicals, per realitzar accions o generar 
projectes de caràcter axiològic i prosocial. 
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CRITERIS AVALUACIÓ SOCIALS 
 

1. Comparar l’organització política, social i econòmica dels regnes germànics amb 
l’organització de l’Imperi Romà. 

2.  Analitzar l’organització social, econòmica i política de l’època feudal a Catalunya, 
regnes peninsulars i Europa occidental. 

3.  Analitzar les característiques de l’art romànic i identificar algunes obres rellevants 

4. Analitzar els orígens de l’islam, descriure les seves característiques fonamentals i la 
seva difusió. 

5.  Valorar la importància de l’islam a la península Ibèrica i el seu llegat cultural i artístic 

6. Identificar i analitzar les principals institucions de govern de la Catalunya medieval. 

7. Analitzar a grans trets l’expansió catalanoaragonesa per la Mediterrània. 

8. 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. 

 
9.  Analitzar les característiques de l’art gòtic i identificar-ne algunes obres rellevants 
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2n ESO           CURS 2019 - 2020 
 

CRITERIS AVALUACIÓ RELIGIÓ 
 

 

 

1.  Distingir en Jesús els trets de la seva naturalesa divina i humana.  

2.  Identificar la naturalesa i la finalitat dels evangelis.  

3.  Conèixer i comprendre el procés de formació dels evangelis.   

4. Conèixer la geografia i la situació política d’Israel s. I. 

5. Entendre i conèixer tots els aspectes en la vida de Jesús. 

6.  Comprendre la presència de Jesucrist avui a l’Església.  

7. Entendre el sentit i la finalitat de la consciència.  

8. Reflexionar sobre la moralitat i aplicar-la a casos concrets de la vida humana.  

9. Distingir entre ‘creure en’ i ‘creure que’.  
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2N ESO           CURS 2019 - 2020 
 

CRITERIS AVALUACIÓ TECNOLOGIA 
 

1. Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 

llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals (taules, 

gràfics, imatges). 

 

2. Representar objectes en sistema dièdric i acotar-los seguint les normes 

estandarditzades. 

 

3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal 

de generar nou coneixement. 

 

4. Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 

aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics 

bàsics tant amb components com mitjançant l’ús de simuladors. 

 

5. Integrar circuits de baixa tensió a objectes de construcció pròpia. 

 

6. Descriure el procés de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 

d’energia i el procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. Valorar la 

necessitat d’un consum raonat d’energia a la vida quotidiana i la utilització 

d’estratègies adequades per aconseguir-ho. 

 

7. Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques 

bàsiques i realitzar mesures de forma experimental i mitjançant simuladors. 

 

8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials 

aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i 

posats a l’abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d’un producte 

característic de la zona. 

 

9. Analitzar els processos de fabricació relacionats amb l’aplicació de tecnologies 

digitals, específicament amb la impressió en 3D. 
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10. Comprendre el funcionament de les empreses virtuals i el seu model de 

negoci.  

 

11. Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels productes.  

 

12. Representar problemes simples mitjançant algorismes. 

 

13. Dissenyar programes simples seguint estructures clares. 

 


