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1r BATXILLERAT      CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LITERATURA UNIVERSAL 

1. Valorar les aportacions de la literatura universal a la comprensió, representació i 
interpretació del món i de la peripècia humana i la lectura d'obres literàries com a 
mitjà de maduració personal. 

2. Apreciar i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris, contextualitzant-
los i fent comentaris raonats que mostrin les anàlisis fetes sobre els seus continguts i 
els recursos lingüístics emprats, i els lligams que es poden establir amb altres 
produccions literàries, artístiques o fets socials. 

3. Identificar les característiques essencials i els recursos estilístics dels gèneres 
literaris: poesia, narrativa, teatre i assaig, relacionant-les amb les idees estètiques i 
les transformacions artístiques i històriques detectades en les obres o fragments 
llegits, analitzats i comentats a l'aula. 

4. Llegir significativament les obres programades de literatura universal, tot valorant-ne 
la capacitat de comprensió i d'interpretació, així com l'enriquiment personal aportat. 

5. Analitzar, comentar i interpretar textos literaris, reconeixent les representacions de la 
realitat que presenten, tot aplicant-hi els coneixements adquirits sobre els temes, els 
recursos literaris i els moviments i períodes literaris i precisant les relacions amb 
altres produccions literàries o artístiques. 

6. Usar la comparació de produccions de diferents orígens per explicar les influències, 
coincidències o diferències entre les diferents literatures, moviments, períodes o 
manifestacions. 

7. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construcció de 
coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l'aula. 

8. Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris 
(obres o fragments) que prenguin com a base la lectura d'obres, amb autonomia i 
esperit crític, i usar les tecnologies de la informació i la comunicació. 

9. Fer exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades, amb l'ús dels 
recursos adients, que expressin anàlisis i valoracions de les obres literàries, les 
pròpies opinions, tot acceptant les opinions de les altres persones. 

10. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models 
literaris llegits i analitzats, com a instruments per a l'increment del cabal de la pròpia 
experiència personal. 
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1r BATXILLERAT      CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LITERATURA CATALANA 

1. Valorar les aportacions de la literatura catalana a la comprensió, representació i 
interpretació del món i de la peripècia humana i la lectura d'obres literàries com a 
mitjà de maduració personal. 

2. Apreciar i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris, contextualitzant-
los i fent comentaris raonats que mostrin les anàlisis fetes sobre els seus continguts i 
els recursos lingüístics emprats, i els lligams que es poden establir amb altres 
produccions literàries, artístiques o fets socials. 

3. Identificar les característiques essencials i els recursos estilístics dels gèneres 
literaris: poesia, narrativa, teatre i assaig, relacionant-les amb les idees estètiques i 
les transformacions artístiques i històriques detectades en les obres o fragments 
llegits, analitzats i comentats a l'aula. 

4. Llegir significativament les obres programades de literatura catalana, tot valorant-ne 
la capacitat de comprensió i d'interpretació, així com l'enriquiment personal aportat. 

5. Analitzar, comentar i interpretar textos literaris, reconeixent les representacions de la 
realitat que presenten, tot aplicant-hi els coneixements adquirits sobre els temes, els 
recursos literaris i els moviments i períodes literaris i precisant les relacions amb 
altres produccions literàries o artístiques. 

6. Usar la comparació de produccions de diferents orígens per explicar les influències, 
coincidències o diferències entre les diferents literatures, moviments, períodes o 
manifestacions. 

7. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construcció de 
coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l'aula. 

8. Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris 
(obres o fragments) que prenguin com a base la lectura d'obres, amb autonomia i 
esperit crític, i usar les tecnologies de la informació i la comunicació. 

9. Fer exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades, amb l'ús dels 
recursos adients, que expressin anàlisis i valoracions de les obres literàries, les 
pròpies opinions, tot acceptant les opinions de les altres persones. 

10. Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models 
literaris llegits i analitzats, com a instruments per a l'increment del cabal de la pròpia 
experiència personal. 
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1R BTX           CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

 

1. Mostrar actituds associades al treball científic, com la curiositat en la recerca 

d'informació, la capacitat crítica, l'interès per la verificació dels fets, el qüestionament 

d'allò que sembla obvi i l'actitud oberta a noves idees, així com el treball en equip i 

l'aplicació i comunicació dels coneixements. 

 

2. Obtenir informació rellevant de diferents fonts i en diferents suports, elaborar-la, 

contrastar-la i utilitzar-la en el plantejament d'un problema o debat.  

 

3. Dissenyar i realitzar investigacions aplicant les característiques de treball científic: 

plantejament del problema, formulació d'hipòtesis contrastables, disseny i realització 

d'experiències i anàlisi, discussió i comunicació de resultats. 

 

4. Valorar les aplicacions actuals de la genètica en l'obtenció de recursos i les seves 

aplicacions als éssers humans. Escriure textos argumentatius tot valorant críticament 

les aplicacions de la genètica. 

 

5. Analitzar les bases moleculars de l'herència i de l'expressió dels gens i descriure els 

mecanismes de transmissió dels caràcters hereditaris d'acord amb el model 

d'herència,  

 

6. Reconèixer la composició i l'estructura dels àcids nucleics i de les proteïnes (posant 

èmfasi en els enzims) i relacionar-los amb les seves funcions biològiques. Aplicar els 

coneixements de genètica molecular a la resolució de problemes sobre la síntesi de 

proteïnes. 

 

7. Realitzar experiències de laboratori tot quantificant la influència de diversos factors 

sobre l'activitat enzimàtica. Elaborar i interpretar els gràfics resultants de 

l'experiència. 

 

8. Considerar la cèl·lula com unitat estructural i funcional de tots els éssers vius, 

diferenciar entre els diferents models d'organització cel·lular. Identificar els orgànuls 

de la cèl·lula eucariota i descriure la seva funció. Interpretar els mecanismes 
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responsables de la transformació de la cèl·lula totipotent a cèl·lules especialitzades, 

que té lloc durant la formació d'un nou organisme. Aplicar el model de cèl·lula per 

interpretar estructura i funció en diferents cèl·lules especialitzades. Analitzar els 

processos de comunicació intercel·lular.  

 

9. Explicar les característiques del cicle cel·lular i les modalitats de divisió del nucli i el 

citoplasma, comparar i justificar la importància biològica de la mitosi i la meiosi, 

descriure els avantatges i inconvenients de la reproducció sexual i de la asexual. 

Identificar les diferents fases de la mitosi i meiosi en preparacions microscòpiques, 

microfotografies i/o esquemes i animacions. 
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1R BTX           CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORÀNI 
 

1. Construir una argumentació completa que fonamenti una interpretació sobre un fet o 

procés natural formulada amb propietat i claredat, separant la teoria científica de les 

creences, opinions o interpretacions pseudocientífiques i usant diferents suports de 

comunicació. 

 

2. Presentar exemples actuals o històrics on la ciència i la tecnologia es relacionin amb 

l'economia i l'organització d'una societat determinada. Valorar la influència de les 

teories científiques unificadores en la construcció de la societat moderna. 

 

 

3. Identificar, a partir de la lectura de diversos textos seleccionats sobre l'evolució o 

sobre l'origen de la vida, l'adscripció del seu autor/a a diferents camps d'idees, tot 

reconeixent si l'argumentació és científica .basada en fets i dades observables. o 

especulativa. 

 

4. Justificar l'adequació d'una dieta amb criteris qualitatius (funció energètica, plàstica, 

reguladora) i quantitatius (càlculs de la ingesta calòrica mitjana diària). Valorar la 

funció de la ciència, la cultura i les modes en l'establiment d'hàbits d'alimentació. 

 

 

5. Diferenciar algunes de les malalties més freqüents i les seves causes valorant la 

importància de la prevenció i les possibles tècniques de diagnòstic per identificar-les. 

Valorar l'impacte dels estils de vida sobre la salut. 

 

6. Identificar i analitzar (causes, processos i conseqüències) a partir de dades i/o 

gràfics alguns problemes ambientals de diversa escala, separant els agents naturals 

dels d'origen antròpic, i proposant mesures correctores dins un marc de 

desenvolupament sostenible. Valorar la contribució dels hàbits individuals o 

domèstics a l'agudització o mitigació dels problemes d'escala global. Argumentar 

sobre l'ús i l'explotació de recursos naturals i primeres matèries. 
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7. Relacionar serveis o objectes d'ús quotidià amb els materials i la tecnologia emprada 

per fornir-los o construir-los, els principis científics que els inspiren i els impactes 

generats sobre el medi ambient o els recursos naturals. 

 

8. Reconèixer els canvis generats per les tecnologies de l'informació i la comunicació 

en àmbits científics, polítics, socials i culturals, prenent en consideració els riscos 

que afecten la vida quotidiana dels individus. Valorar i aplicar alguns hàbits i 

tècniques que garanteixin la seguretat de les dades i la privacitat de la informació 

continguda als ordinadors. 

 

 

9. Conèixer les bases científiques de la manipulació genètica i embrionària, valorar els 

pros i contres de les seves aplicacions i entendre la controvèrsia internacional que 

han generat, demostrant capacitat per fonamentar l'existència d'un comitè de 

bioètica que en defineixi els límits en un marc de gestió responsable de la vida 

humana. 
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1R BTX           CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ DIBUIX TÈCNIC 
 

1. Emprar els estris tradicionals de dibuix tècnic i també les noves tecnologies 

informàtiques amb competència gràfica i resolutiva suficient. 

 

2. Resoldre problemes de geometria plana relacionant amb coherència els 

conceptes i procediments que hi intervenen. 

 

3. Construir figures geomètriques planes a partir de dades diverses relacionades amb 

els triangles, polígons i quadrilàters i també amb les tangències. 

 

4. Resoldre problemes en sistema acotat i dièdric directe, amb coherència en els 

procediments, demostrant competència suficient en l'aplicació dels conceptes en 

les solucions. 

 

5. Emprar el dibuix a mà alçada com a element de reflexió i raonament que permet 

d'establir plantejaments i programes de treball individual i col·lectiu, i madurar i 

definir els processos de creació i de solució de problemes. 

 

6. Realitzar activitats de construcció gràfica i resoldre problemes emprant el llenguatge 

normalitzat del dibuix industrial, amb la nomenclatura pròpia i mostrant interès per 

la representació integrada dels sistemes. 

 

7. Mostrar prou competència gràfica en la representació de figures i espais amb 

diversos mètodes de perspectiva. 

 

8. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i procediments raonats, 

figures geomètriques planes, corbes i poligonals, cossos geomètrics i figures 

tridimensionals en general, en perspectives axonomètriques i còniques que 

incloguin formes rectes i corbes. 

 

9. Lliurar les activitats dintre dels terminis acordats i reflectir-hi un grau de 

qualitat suficient mitjançant el qual es pugui detectar una bona actitud i prou 

interès davant la matèria. 
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1r BATXILLERAT       CURS 2020 - 2021 
CRITERIS AVALUACIÓ ECONOMIA 
1. Caracteritzar les funcions dels diferents agents en el sistema econòmic de mercat, 
mostrant les seves interrelacions. Reconèixer les característiques dels principals sistemes 
econòmics i situar-los en el temps. 
2. Identificar les característiques principals de l'estructura productiva i del mercat de treball 
català, espanyol i europeu. Valorar els efectes de l'activitat productiva sobre l'entorn social i 
sobre el medi ambient, així com de la seva deslocalització. 
3. Utilitzar l'anàlisi gràfica en l'estudi del comportament del mercat, tenint en compte els 
factors que afecten l'oferta i la demanda. Interpretar el significat de l'elasticitat-preu de la 
demanda. Analitzar el funcionament d'un mercat i observar les seves diferències amb els 
models. Identificar mesures de regulació dels mercats i anàlisi de fallades del mercat en 
l'assignació de recursos. 
4. Definir les principals macromagnituds, la seva composició i les seves interrelacions. 
Descriure les seves virtuts i les seves limitacions com a diagnosi de la situació d'una 
economia i de la seva població. 
5. Obtenir informació fiable en fonts telemàtiques, o mitjans escrits i elaborar una petita 
recerca de la situació econòmica catalana i/o espanyola a partir del principals indicadors. 
6. Identificar i classificar les principals partides d'un pressupost públic i determinar els 
efectes que suposa la intervenció del sector públic sobre l'economia, el nivell de vida de les 
persones i el medi ambient. Analitzar el cost d'oportunitat que implica una decisió política 
concreta. 
7. Descriure les funcions del sistema financer i les del banc central, així com els productes 
financers més habituals per a l'estalvi i per a la inversió. Interpretar els efectes d'una mesura 
presa per l'autoritat monetària sobre el mercat de diner, el nivell de preus i el sistema 
econòmic. 
8. Reconèixer les principals partides d'una balança de pagaments i relacionar aquests 
moviments amb les variacions en el tipus de canvi. Descriure els trets més característics de 
la balança de pagaments espanyola i europea amb la resta del món. Argumentar sobre els 
avantatges i/o els inconvenients de la llibertat en el comerç internacional. 
9. Reconèixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econòmic i de la 
interdependència de les seves actuacions amb la resta del món i amb el medi. Valorar les 
desigualtats en l'accés als recursos i de la distribució de la riquesa en el món. 
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1r BATXILLERAT       CURS 2020 - 2021 
CRITERIS AVALUACIÓ ECONOMIA DE L’EMPRESA I 
1. Descriure l'activitat empresarial i l'empresari en relació amb la seva funció de satisfacció 
de les necessitats, els objectius perseguits, i l'organització necessària per a la presa de 
decisions en condicions de risc dins un entorn canviant. 

2. Identificar les diferents àrees organitzatives de l'empresa interpretant la comunicació 
interna i l'organització i els conflictes que es generen en el decurs de la seva activitat. 

3. Reconèixer l'ètica i la responsabilitat social corporativa de l'empresa davant les 
conseqüències socials i mediambientals de la seva activitat, analitzar i mostrar opinions 
personals raonades i argumentades sobre casos i mantenir una actitud respectuosa durant 
el debat. 

4. Analitzar i resoldre problemes i situacions amb l'ajuda d'arbres o matrius de decisió, 
utilitzant un criteri de decisió apropiat, interpretar de manera coherent els resultats i valorar 
l'eficàcia de cada sistema. 

5. Identificar les etapes d'un procés de selecció i contractació de personal i descriure la 
gestió dels recursos humans respecte a les competències, les relacions i el coneixement en 
la creació de capital humà. 

6. Reconèixer els aspectes bàsics de les relacions laborals dins l'empresa, la contractació i 
la determinació del salari. 

7. Identificar situacions de discriminació per raons de gènere o per altres motius en l'àmbit 
de l'empresa i elaborar propostes correctores que portin a la igualtat d'oportunitats. 

8. Determinar, per a casos senzills, la quota de mercat i el mercat potencial d'un producte i 
descriure el seu públic objectiu i el posicionament. 

9. Analitzar de manera simple casos de màrqueting, identificant les estratègies utilitzades en 
les variables del màrqueting mix, i elaborar amb creativitat noves propostes d'acord amb 
uns objectius prèviament establerts. 

10. Assenyalar les característiques dels mètodes de comunicació comercial de les 
empreses i proposar, per a un cas determinat, un missatge o activitat d'acord amb uns 
objectius concrets 
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1r BATXILLERAT          CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA 
 

1. Analitzar les repercussions de l’activitat física i d’un estil de vida saludable per a la 

millora de la qualitat de vida, així com conèixer els criteris per dur a terme activitats 

físiques de forma responsable i coneixent com actuar en cas d’accident. 

2. Resoldre situacions motrius diverses en diferents contextos i calcular adequadament 

elements relatius al consum energètic per poder garantir la realització de l’activitat física 

de forma adient i responsable. 

3. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d’activitat física orientat a la salut, 

utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les 

característiques o condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament 

els principis i mètodes d’entrenament i assumir els valors de l’esforç, la constància i la 

perseverança en la consecució dels objectius. 

4. Planificar diferents tipus d’entrenaments per millorar la força, la resistència i/o la 

flexibilitat dissenyant escalfaments, exercicis, rutines i estiraments finals de forma 

autònoma i fonamentada. 

5. Avaluar  estils de vida diversos en diferents contextos reflexionant sobre la importància 

de la postura corporal pel nostre benestar físic i emocional. 

6. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivocorporal en grup, posant en joc 

els coneixements adquirits, mostrant capacitat d’abstracció i expressivitat pròpia, 

respectant i valorant l’aportació dels altres per a la consecució d’un objectiu comú. 

7. Cercar informació referent a l’activitat física utilitzant diferents fonts, suports i mitjans, 

analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents 

aspectes relacionats amb l’activitat física, la salut i els hàbits socials segons la oferta 

disponible en el seu entorn. 

8. Analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents 

aspectes relacionats amb l’activitat física, la salut i els hàbits socials que impliquen 

l’esport de rendiment. 

9. Reconèixer i identificar aspectes i elements rellevants per a poder dur a terme activitats 

en el medi natural. 
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10. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació activitats 

a l’aula i activitats complementàries, així com identificar i valorar diferents aplicacions 

tecnològiques relacionades amb l’activitat física. 

11.  
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CRITERIS AVALUACIÓ FILOSOFIA 
 

1. Reconèixer l'especificitat de la filosofia i distingir-la d'altres sabers o maneres 
d'explicar la realitat, diferenciant el seu vessant teòric i pràctic i centrant-se en les 
seves preguntes fonamentals. 

2. Raonar amb argumentacions ben construïdes, fer anàlisis crítiques i elaborar una 
reflexió adequada en relació amb els coneixements adquirits. 

3. Exposar argumentacions i compondre textos propis en els quals s'aconsegueixi una 
integració de les diverses perspectives i s'avanci en la formació d'un pensament 
autònom. 

4. Fer servir i valorar el diàleg com a forma d'aproximació racional al coneixement i com 
a procés intern de construcció d'aprenentatges significatius, reconeixent i practicant 
els valors intrínsecs del diàleg, com el respecte mutu, la sinceritat, la tolerància i, en 
definitiva, els valors democràtics. 

5. Obtenir informació rellevant per mitjà de diverses fonts, elaborar-la, contrastar-la i 
utilitzar-la críticament en l'anàlisi de problemes filosòfics, sociològics i polítics. 

6. Conèixer i analitzar les característiques específiques de l'ésser humà com una 
realitat complexa i oberta, amb múltiples expressions i possibilitats, aprofundint en la 
dialèctica entre natura i cultura, i entre individu i societat. 

7. Conèixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en la mesura que són 
lliures, responsables, normatives i transformadores. 

8. Comprendre i valorar les idees filosòfiques que han contribuït, en diferents moments 
històrics, a definir la categoria de ciutadà i ciutadana, des de la Grècia clàssica fins a 
la ciutadania global del món contemporani, posant un èmfasi especial en l'etapa de 
la Il·lustració i en la fonamentació dels drets humans. 

9. Assenyalar les diferents teories sobre l'origen del poder polític i la seva legitimació, 
identificant les que fonamenten l'estat de dret i la democràcia, i analitzar els models 
de participació i d'integració en la complexa estructura social d'un món en procés de 
globalització. 

10. Reconèixer i analitzar els conflictes latents i emergents de les complexes societats 
actuals, els seus assoliments i dificultats, canvis i reptes més importants 
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CRITERIS AVALUACIÓ FÍSICA 
 

 

1. Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i 

tècniques propis del treball científic. 

 

2. Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables a través de la física, així 

com saber argumentar i comunicar sobre aquests fenòmens. 

 

3. Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així com el poder i 

les limitacions del coneixement científic. 

 

4. Analitzar moviments, mesurar posicions i velocitats, descriure mitjançant taules, 

gràfics i equacions, analitzar els resultats i considerar les implicacions d'aquests 

resultats. 

 

5. Identificar les forces que actuen sobre els cossos com a resultat d'interaccions entre 

ells i relacionar-les amb el seu moviment.  

 

6. Analitzar,també de manera experimental, la dinàmica de cossos en situacions amb 

equilibri de forces o sense. 

 

7. Aplicar el teorema de l'impuls i el principi de conservació de la quantitat de moviment 

per explicar situacions dinàmiques quotidianes. 

 

8. Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions 

d'energia tant en els sistemes en què es conservi l'energia mecànica com en els que 

no. Aplicar a situacions senzilles les idees de conservació i de degradació de 

l'energia i assenyalar els límits que imposen als processos possibles. 
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1R BTX                                                      CURS 2020 - 2021 

CRITERIS AVALUACIÓ HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI 

1. Identificar i caracteritzar, a partir de l'anàlisi i interpretació de diverses fonts, els 

canvis i les continuïtats en relació amb l'Antic Règim produïts a Europa a l’inici de 

l'època contemporània. 

 

2. Sintetitzar els aspectes més rellevants de la segona fase de la Revolució Industrial i 

algunes les seves conseqüències socials i ideològiques (aparició i evolució del 

socialisme i l'anarquisme). Comparar i diferenciar els pensaments anarquista i 

socialista. 

 

3. Identificar les causes i les conseqüències del fenomen colonial i localitzar-lo a grans 

trets a través de representacions cartogràfiques. 

 

4. Descriure a grans trets l'evolució de la Primera Guerra Mundial i valorar de manera 

argumentada les seves conseqüències, inclosa l'organització de la pau. Identificar 

els trets bàsics del procés que va portar a les revolucions russes de 1917 i indicar 

les conseqüències que se'n van derivar, en relació amb la creació del primer estat 

socialista: l'URSS. 

 

5. Descriure i analitzar, a través de fonts estadístiques i gràfiques, l'evolució econòmica 

del període d'entreguerres. Relacionar la crisi econòmica dels anys trenta i l'ascens 

dels feixismes. Resumir les característiques bàsiques dels feixismes i saber 

relacionar-los amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. 

 

6. Identificar, analitzar i interpretar algunes informacions procedents fonts històriques 

diverses (textuals, estadístiques, iconogràfiques, fílmiques, orals, etc.) per tal de 

realitzar treballs d'indagació sobre la situació de la població civil durant la Segona 

Guerra Mundial. Identificar i analitzar les causes que van provocar la formació de 

blocs a la fi de la Segona Guerra Mundial, i explicar i valorar els trets bàsics de la 

seva evolució durant la segona meitat del segle XX fins a l'esfondrament del 

comunisme a l'Europa de l'est. 

 

7. Identificar els factors que van afavorir el procés de descolonització i establir les 

possibles relacions entre l’experiència colonial i la situació actual d’alguns països 

que va experimentar processos de colonització, en un món interrelacionat. 
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8. Sintetitzar les principals etapes del procés de construcció de la Unió Europea, 

identificar les seves institucions i funcions i valorar críticament el seu paper en el 

context europeu i a escala internacional, així com el desenvolupat per altres 

institucions d’àmbit supranacional. 

 

9. Sintetitzar, a partir de l’anàlisi i interpretació de fonts primàries i secundàries, 

l’evolució de la condició femenina, i identificar les grans línies de l’evolució de les 

mentalitats i costums socials de la història contemporània. 

 

10. Identificar i caracteritzar algunes transformacions polítiques, econòmiques, socials i 

culturals que s’han produït en les últimes dècades, valorant l’existència de nous 

centres de poder a la vegada que l’impacte de la globalització en les esferes política, 

econòmica i cultural. Valorar la incidència de l’impacte científic i tecnològic i el seu 

desigual repartiment. 

 

11. Analitzar algun conflicte de finals del segle XX, o bé d’actualitat, tenint en compte la 

dimensió internacional, a partir de la informació dels mitjans de comunicació social, 

valorant críticament els diversos enfocaments, cercant els seus antecedents i les 

seves explicacions històriques, argumentant les pròpies idees com a individu social 

que viu en un temps i espai concrets i valorant la resolució pacífica dels conflictes. 
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1r BATXILLERAT      CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

1. Llegir, analitzar, comprendre, interpretar i comentar els aspectes contextuals, 
referencials i vivencials d'obres escrites o audiovisuals de reconeguda vàlua literària 
o estètica, en la mesura que estableixen una clara relació entre la ficció, l'artificiositat 
i la realitat humana i com a expressió del context històric i social al qual pertanyen. 

2. Identificar els diversos gèneres literaris i les seves característiques, i també els grans 
temes de la literatura, les icones de l'imaginari col·lectiu i els recursos literaris en les 
obres de la literatura, tant dins la nostra cultura com en altres manifestacions 
culturals universals. 

3. Elaborar textos escrits amb finalitat estètica, a partir de l'anàlisi, imitació o inspiració 
en models dels escriptors i escriptores que han estat objecte d'anàlisi, aportant 
elements de la pròpia creativitat i de la visió personal i col·lectiva de la realitat, 
utilitzant els gèneres que són pertinents en cada creació i planificant el discurs 
adaptant-lo a les característiques. 

4. Conversar de manera raonada usant les estratègies necessàries per superar 
col·laborativament les dificultats que poden sorgir en les situacions comunicatives 
pròpies de les tasques acadèmiques, fent ús dels elements verbals i no verbals 
adequats a cada situació. 

5. Realitzar treballs sobre temes literaris, tenint en compte els components d'un treball 
acadèmic i tenint cura de la comunicació dels resultats, nous coneixements o el 
producte final de forma oral, escrita o audiovisual de manera que respecti la 
formalitat pròpia d'aquests treballs. 

6. Planificar la captació i selecció de ls informació amb les valoracions crítiques de les 
fonts emprades; elaborar i organitzar la informació obtinguda per tal que sigui 
susceptible d'anàlisi i discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements. 

7. Llegir significativament durant el curs les obres programades de les literatures 
catalana i castellana, tot valorant la capacitat de comprensió i d'interpretació, així 
com l'enriquiment personal aportat. 

8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques 
d'aprenentatge, tot demostrant capacitat d'organitzar-se, responsabilitzar-se, 
compartir la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball. 

Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics, sociolingüístics, 
pragmàtics, discursius (adequació, coherència i cohesió) i de correcció en l'elaboració de 
textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui l'assoliment de 
l'autonomia i el rigor en la correcció i autoavaluació de les pròpies competències 
comunicatives 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Montserrat Roig 
08740 Sant Andreu de la Barca 

 

1r BATXILLERAT        CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 

1. Llegir, analitzar, comprendre, interpretar i comentar els aspectes 

contextuals, referencials i vivencials d'obres escrites o audiovisuals de 

reconeguda vàlua literària o estètica, en la mesura que estableixen una 

clara relació entre la ficció, l'artificiositat i la realitat humana i com a 

expressió del context històric i social al qual pertanyen. 

 

2. Identificar els diversos gèneres literaris i les seves característiques, i també 

els grans temes de la literatura, les icones de l'imaginari col·lectiu i els 

recursos literaris en les obres de la literatura, tant dins la nostra cultura com 

en altres manifestacions culturals universals. 

 

3. Elaborar textos escrits amb finalitat estètica, a partir de l'anàlisi, imitació o 

inspiració en models dels escriptors i escriptores que han estat objecte 

d'anàlisi, aportant elements de la pròpia creativitat i de la visió personal i 

col·lectiva de la realitat, utilitzant els gèneres que són pertinents en cada 

creació i planificant el discurs adaptant-lo a les característiques. 

 

4. Conversar de manera raonada usant les estratègies necessàries per 

superar col·laborativament les dificultats que poden sorgir en les situacions 

comunicatives pròpies de les tasques acadèmiques, fent ús dels elements 

verbals i no verbals adequats a cada situació. 

 

5. Realitzar treballs sobre temes literaris, tenint en compte els components 

d'un treball acadèmic i tenint cura de la comunicació dels resultats, nous 

coneixements o el producte final de forma oral, escrita o audiovisual de 

manera que respecti la formalitat pròpia d'aquests treballs. 

 

6. Planificar la captació i selecció de ls informació amb les valoracions 

crítiques de les fonts emprades; elaborar i organitzar la informació 

obtinguda per tal que sigui susceptible d'anàlisi i discussió, i afavoreixi la 

construcció de nous coneixements. 
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7. Llegir significativament durant el curs les obres programades de les 

literatures catalana i castellana, tot valorant la capacitat de comprensió i 

d'interpretació, així com l'enriquiment personal aportat. 

 

8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques 

d'aprenentatge, tot demostrant capacitat d'organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir 

la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball. 

 

9. Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics, 

sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, coherència i cohesió) i 

de correcció en l'elaboració de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de 

manera que es promogui l'assoliment de l'autonomia i el rigor en la 

correcció i autoavaluació de les pròpies competències comunicatives. 
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1R BTX           CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LLENGUA ANGLESA 
 

1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions 

detallades del professor/a i les que apareixen en el material de treball escolar. 

 

2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, 

narracions o explicacions, tant si s’hi assisteix en directe com si estan enregistrats, 

sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la llengua. 

 

3. Comprendre el sentit general d’obres audiovisuals autèntiques en versió original amb 

subtítols. 

 

4. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos 

(reformulacions, demandes de repetició, etc.) per reparar els problemes detectats. 

 

5. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 

 

6. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i 

il·lusions fent servir, si cal, eines digitals per a la comunicació. 

 

7. Fer breus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema 

d’interès (actualitat, contingut acadèmic, petita recerca, etc.) fent servir, si cal, eines 

digitals per a la comunicació.  

 

8. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les adaptades 

de nivell mitjà. 

 

9. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar 

tasques relacionades amb la lectura. 

 

10. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant i avaluar la fiabilitat de 

la font. 

 

11. Redactar un text d’un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos 

dels estudiants on s’expliqui de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., 

amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 

 

12. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge demostrant 

capacitat d’organització, responsabilització, compartir la informació i avaluar el 

funcionament de l’equip de treball.  
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1R BTX           CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LLENGUA FRANCESA 
 

1. Comprendre sense gaire dificultat les explicacions, instruccions i indicacions 

detallades del professor/a i les que apareixen en el material de treball escolar. 

 

2. Comprendre les idees principals i els detalls essencials de converses, debats, 

narracions o explicacions, tant si s’hi assisteix en directe com si estan enregistrats, 

sempre que es parli amb claredat i en varietats estàndard de la llengua. 

 

3. Comprendre el sentit general d’obres audiovisuals autèntiques en versió original amb 

subtítols. 

 

4. Identificar les dificultats en el flux comunicatiu dins la conversa i desplegar recursos 

(reformulacions, demandes de repetició, etc.) per reparar els problemes detectats. 

 

5. Prendre la paraula i cedir-la de manera apropiada en converses i debats. 

 

6. Explicar amb relativa fluïdesa els propis interessos, experiències personals, plans i 

il·lusions fent servir, si cal, eines digitals per a la comunicació. 

 

7. Fer breus presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema 

d’interès (actualitat, contingut acadèmic, petita recerca, etc.) fent servir, si cal, eines 

digitals per a la comunicació.  

 

8. Llegir amb velocitat i comprensió suficient lectures graduades o novel·les adaptades 

de nivell mitjà. 

 

9. Comprendre detalladament textos de tipologia diversa i dificultat controlada i realitzar 

tasques relacionades amb la lectura. 

 

10. Donada una finalitat determinada, trobar informació rellevant i avaluar la fiabilitat de 

la font. 

 

11. Redactar un text d’un o dos paràgrafs breus sobre un tema pròxim als interessos 

dels estudiants on s’expliqui de manera ordenada i coherent un fet, idea, opinió, etc., 

amb correcció formal (ortogràfica i morfosintàctica) bàsica. 

 

12. Cooperar amb els companys en la realització de tasques d’aprenentatge demostrant 

capacitat d’organització, responsabilització, compartir la informació i avaluar el 

funcionament de l’equip de treball.  
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1r BATXILLERAT      CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ LLATÍ 

1. Comprendre i interpretar el contingut de textos llatins originals de dificultat adequada 
als coneixements de l'alumnat, preferentment en prosa i narratius o descriptius. 

2. Analitzar el contingut de textos en llengua llatina de manera implícita, i explícita quan 
es consideri oportú. 

3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en la transformació d'estructures 
gramaticals o d'unitats lingüístiques. 

4. Descriure alguns trets històrics, socials, religiosos, d'organització política, o 
d'aspectes de la vida quotidiana que caracteritzen el món romà. Descriure factors 
característics de la tècnica i de l'art romà. 

5. Comentar el contingut de textos llargs d'autors clàssics en traducció o d'estudiosos 
del món romà, o d'imatges i representacions gràfiques, i distingir aspectes històrics o 
culturals. 

6. Reconèixer en el lèxic de les llengües romàniques conegudes per l'alumne/a 
paraules d'origen llatí i identificar canvis fonètics, morfològics, sintàctics i semàntics 
experimentats al llarg de la seva evolució. 

7. Elaborar treballs per comprendre i ampliar els coneixements sobre el món clàssic, 
aplicant les tècniques d'anàlisi, síntesi i comentari, i cercant informació en fonts 
diverses, directes o consultades per mitjà de l'ús de les TIC. 

8. Reconèixer i valorar alguns exemples de la pervivència del llegat clàssic en el passat 
i en l'actualitat. 
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1r BATXILLERAT       CURS 2020 - 2021 
CRITERIS AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES APLICADES A LES 
CIÈNCIES SOCIALS I 
1. Comprendre la diferència entre un nombre real i les seves aproximacions. Avaluar l’error 
acceptable segons la situació de què es tracti. Dominar el concepte d’aproximacions 
successives a un nombre real i la seva utilització en contextos problemàtics, a més de tenir 
criteri de decisió sobre quin és l’error acceptable en diversos contextos de la vida real. 

2. Dominar el concepte de taxa en els diversos contextos, i especialment el tant per cent. 
Aplicar als diversos contextos econòmics les eines financeres apreses. Reconèixer i fer 
servir el model de les progressions geomètriques per als problemes d’interès compost i als 
relacionats amb productes financers que s’hiregeixen. 

3. Fer amb soltesa les operacions amb polinomis, entendre el significat del valor numèric 
d’un polinomi i emprar-lo per calcular-ne les arrels. Comprendre i utilitzar la relació entre els 
zeros d’un polinomi i solucions d’una equació polinòmica, com a pas per a la futura 
comprensió de les funcions polinòmiques. 

4. Emprar correctament el llenguatge algèbric, i comprendre’n el significat. Ser hàbil en la 
modelització algèbrica de problemes contextualitzats, fent servir les diverses eines apreses. 
Combinar les diverses eines i estratègies apreses per 

enfrontar-se a problemes fent servir la deducció i l’argumentació. 

5. Operar amb soltesa amb exponents i logaritmes, i entendre’n el significat, com a primer 
pas per a la futura comprensió de les funcions exponencials i logarítmiques. Comprendre el 
concepte de logaritme i dominar l’operativitat aritmètica amb les propietats dels logaritmes, 
sobre la base del coneixement i el domini de l’operativitat amb exponents. 

6. Relacionar les funcions elementals amb la seva representació cartesiana. Modelitzar 
situacions reals mitjançant les funcions, i treure’n conseqüències. Conèixer l’expressió i les 
propietats de les funcions elementals –polinòmiques de primer i segon grau i 
proporcionalitat inversa-, i ser destre en la utilització d’aquestes per modelitzar i resoldre 
problemes de la vida real. 

7. Aplicar tècniques senzilles de recompte a situacions de la vida real. Comprendre i 
resoldre problemes en què intervinguin els conceptes de probabilitat i dependència o 
independència d’esdeveniments, lligat amb conceptes elementals de combinatòria. 

8. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la 
recta de regressió. Portar a la pràctica els conceptes bàsics de l’Estadística descriptiva i 
situacions senzilles.  

9. Tenir destresa en la planificació, realització i l’anàlisi crítica de les diverses fases d’un 
treball estadístic. Específicament, elaborar i sotmetre a crítica un treball estadístic i en l’ús 
de la calculadora i el programari informàtic. 

. 
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1r BATXILLERAT CURS 2020 - 2021 
CRITERIS AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES I 
1. Comprendre les ampliacions successives dels conjunts numèrics, amb una atenció 
especial als nombres reals. Distingir els nombres reals de les seves aproximacions. 

2. Aplicar i saber identificar en problemes pràctics les relacions entre la descomposició de 
polinomis i la resolució d'equacions polinòmiques. Comprendre i utilitzar la relació entre els 
zeros d'un polinomi i les solucions de l'equació polinòmica. 

3. Operar amb soltesa amb exponents i logaritmes com a primer pas per a la futura 
comprensió de les funcions exponencials i logarítmiques, i entendre'n el significat. 

4. Resoldre triangles rectangles amb soltesa. Saber plantejar i resoldre problemes pràctics 
de trigonometria tot fent servir les eines apreses sobre mesura d'angles. Estar familiaritzat 
amb la resolució de triangles. Aplicar a situacions reals les tècniques de resolució de 
triangles, amb un èmfasi especial en el cas de triangles rectangles. 

5. Transcriure situacions geomètriques al llenguatge vectorial bidimensional i fer servir les 
tècniques per resoldre problemes. Utilitzar amb destresa la relació entre direcció i pendent 
d'una recta, tot lligat amb la comprensió del concepte de paral·lelisme. 

6. Transcriure al llenguatge algèbric el concepte de lloc geomètric, i saber interpretar les 
expressions algèbriques corresponents. Conèixer les equacions de les còniques referides 
als seus eixos principals. 

7. Transcriure situacions geomètriques al llenguatge vectorial bidimensional i fer servir les 
tècniques per resoldre problemes. Utilitzar amb destresa la relació entre direcció i pendent 
d’una recta, tot lligat amb la comprensió del concepte de paral·lelisme. 

8. Interpretar i utilitzar el concepte de funció, la seva expressió algèbrica i les operacions 
amb funcions. Tenir capacitat per traduir el llenguatge de les funcions a situacions de 
l’entorn i, a l’inrevés, capacitat per construir funcions a partir de dades reals. 

9. Conèixer i identificar els tipus bàsics de funcions, així com les seves propietats, i distingir 
entre les propietats dels diversos tipus de funcions. 

10. Comprendre i saber usar els conceptes lligats a la variació d’una funció. Saber utilitzar 
en problemes pràctics el concepte de taxa de variació d’una funció i la seva aplicació a 
contextos de la realitat, comprendre el concepte de derivada d’una funció en un punt i ser 
destre en el càlcul de funcions derivades senzilles. 

11. Aplicar tècniques senzilles de recompte a situacions de la vida real. Resoldre problemes 
en què intervinguin els conceptes de probabilitat i dependència o independència 
d’esdeveniments, en casos lligats a conceptes elementals de combinatòria. 

12. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la 
recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i bivariant a 
situacions senzilles. 

13. Utilitzar amb soltesa la calculadora i l’ordinador per facilitar càlculs, fer representacions 
gràfiques, i explorar i simular situacions. Fer servir intel·ligentment les TIC i interpretar els 
resultats d’una operació automàtica en el context del problema que s’està resolent. 
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1r BATXILLERAT                                         CURS 2020 - 2021  

CRITERIS AVALUACIÓ PSICOLOGIA 
 

1. Explicar els trets característics de la psicologia, les seves finalitats, mètodes de treball i 

camps d’aplicació. 

2. Descriure les principals estructures biològiques del comportament humà, i identificar 

aspectes innats i adquirits i reconeixent la influència de la societat i la cultura en la seva 

configuració. 

3. Explicar els models de funcionament dels processos psicològics cognitius, afectius i 

motivacionals. Relacionar processos psicològics superiors. 

4. Explicar el dinamisme de la personalitat i la vida afectiva de l’ésser humà i analitzar 

conductes individuals i col·lectives, emprant els recursos i vocabulari de la matèria i fent 

valoracions argumentades. 

5. Exposar oralment i per escrit anàlisis i valoracions sobre el comportament humà i la 

societat, usant amb propietat la terminologia de la matèria i mantenint una actitud 

respectuosa. 
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1R  BTX           CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ QUÍMICA 
 

 

1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics, 

utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic. 

 

2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en forma de 

gràfics, diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de 

representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de problemes. 

 

3. Analitzar la descripció d'una investigació experimental, treure conclusions de les 

dades presentades i argumentar sobre les conclusions. 

 

4. Interpretar les lleis experimentals de la química i la hipòtesi d'Avogadro mitjançant el 

model atomicomolecular de la matèria. 

 

5. Utilitzar les normes bàsiques de nomenclatura i formulació per anomenar i formular 

les substàncies inorgàniques i orgàniques més comunes aplicant les regles de la 

IUPAC. 

 

6. Aplicar el concepte de quantitat de substància per calcular magnituds molars, de 

concentració de solucions, de determinació de fórmules empíriques i moleculars, i 

calcular la quantitat de reactius o de productes en una reacció, emprant, quan calgui, 

el concepte de reactiu limitant. 

 

7. Usar el model cineticomolecular per interpretar el comportament dels gasos ideals, 

justificar aquest model a partir de les evidències experimentals i valorar-ne les seves 

limitacions. 

 

8. Interpretar a nivell atomicomolecular les reaccions àcid-base, de precipitació i redox, 

representar-les mitjançant diagrames i equacions químiques, fer càlculs en exemples 

d'interès pràctic. Interpretar les dades d'una investigació sobre l'efecte de la 

concentració i la temperatura en la velocitat d'una reacció. 
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1R BATXILLERAT                                            CURS 2020 - 21 

CRITERIS AVALUACIÓ RELIGIÓ 

 

1. Elaborar una síntesi actualitzada dels continguts essencials de la fe cristiana. 

2. Raonar la resposta que les religions i humanismes han donat a la qüestió sobre 

l’ésser humà i el sentit de la seva vida, i la resposta que dona la fe catòlica. 

3. Detectar els valors i contravalors presents en la societat actual, descriure les fonts 

fonamentals de la moral cristiana  

4. Descriure un esdeveniment i/o un problema social rellevant, obtenint-ne informació a 

partir dels mitjans de comunicació social, i valorar-lo a la llum dels criteris morals 

cristians. 

5. Explicar el sentit religiós d'algunes manifestacions artístiques i culturals. 

6. Relacionar la situació de l'home i la dona actual i la seva cultura amb una visió 

cristiana del món. 

7. Aplicar a les relacions laborals els principis cristians que fonamenten la dignitat, la 

llibertat i els drets-deures en el món del treball. 

8. Comparar  les diverses actituds davant Déu. La descreença i les seves formes. 

La fe enfront l’ateisme, l’agnosticisme i la indiferència. 

9. Entendre els humanismes actuals d’inspiració no cristiana. Laïcisme i “religió civil”. 

Noves formes de religiositat avui. 

10. Estudiar i comparar de les diverses actituds davant Déu 
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1r BATXILLERAT         CURS 2020 - 2021 
 

CRITERIS AVALUACIÓ TECNOLOGIES 
 

1. Avaluar críticament les repercussions socials, econòmiques i mediambientals de 

l'activitat industrial i dels avenços tecnològics, i suggerir possibles alternatives de 

millora. 

2. Aportar idees i opinions pròpies argumentades sobre objectes i productes fabricats 

mitjançant processos tecnològics, valorant críticament i acceptant, si escau, idees 

alienes fonamentades. 

3. Descriure els materials més habituals en la producció industrial, identificar-ne les 

propietats i les aplicacions més característiques, i analitzar-ne l'adequació a una 

finalitat concreta. Valorar l'ús de nous materials com a alternativa als emprats 

tradicionalment. 

4. Reconèixer els processos d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els 

processos tecnològics, així com valorar la necessitat d'aplicar mesures d'eficiència 

energètica i adoptar actituds de consum responsable. 

5. Calcular, a partir d'informació adequada, el cost energètic del funcionament 

ordinari d'un local o d'un habitatge i suggerir possibles alternatives d'estalvi. 

6. Identificar els elements funcionals, les estructures, els mecanismes i els circuits 

que componen una màquina o sistema d'ús comú. 

7. Descriure el procés de fabricació d'un producte i valorar-ne les raons 

econòmiques i les repercussions ambientals de la producció, l'ús i el rebuig. 

8. Utilitzar un vocabulari tècnic apropiat per descriure elements, processos i sistemes 

tecnològics. 

9. Utilitzar adequadament la representació gràfica per descriure objectes, processos i 

sistemes, aplicant correctament la normalització i la simbologia i emprant 

instruments de dibuix i aplicacions informàtiques. 

10. Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics, pneumàtics i de transformació 

d'energia bàsics a partir d'esquemes, amb autonomia i seguretat. 

 

 

 


