
Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Anglès 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Comunicació Oral 30 Prova escrita, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una 

exposició oral 

Comprensió Lectora 25 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball 

Expressió escrita 35 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Literària 10 Prova escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Biologia i geologia 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Models de biologia i geologia 10 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’observació del treball 

d’aula 

Resolució de problemes 10 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs 

Treball de laboratori 10  Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’avaluació d’una exposició oral 

Dimensió medi ambient 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’observació d’aula, Rúbrica 

d’avaluació d’una exposició oral 

Dimensió salut 50 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’observació dels treballs 

d’aula, Rúbrica d’avaluació d’una exposició oral 

 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: CIVE 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Dimensió personal 40 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica 

d'avaluació d'una exposició oral 

Dimensió interpersonal 20 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica 

d'avaluació d'una exposició oral 

Dimensió sociocultural 40 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica 

d'avaluació d'una exposició oral 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Cultura clàssica 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Dimensió històrica 15 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Dimensió cultural i artística 20 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica 

d'avaluació d'una exposició oral, Altres: 

Dimensió comprensió lectora 20 Informe de pràctiques o treball 

Dimensió comunicació oral 15 Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

Dimensió literària 15 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

Dimensió instrumets 15 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Educació física 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

C1.- Portar a terme un pla de treball de millora de 

la condició física. 

15 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C2.- Conèixer i valorar els efectes d’un estil de 

vida actiu de forma crítica. 

15 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C3.- Aplicar eficaçment les tècniques i tàctiques  

de diversos esports en situacions complexes. 

12,5 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C4.- Posar en pràctica els valors de l’esport en 

situació de competició. 

12,5 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C5.- Gaudir amb l’activitat física recreativa, 

especialment en el medi natural. 

12,5 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C6.- Planificar i organitzar activitats en grup amb 

finalitat recreativa preveient aspectes de 

seguretat. 

12,5 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C7.- Utilitzar recursos expressius del propi cos per 

a comunicar emocions, idees, etc,  en situacions 

diverses. 

10 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C8.- Participar en balls i danses col·lectives 

adaptant-se a companys i música de forma fluïda. 

10 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Física i química 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

C1: models teòrics 20 Prova escrita, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

C4: laboratori 40 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

C5: problemes 30 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball 

C6: mètode científic 10 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Geografia i història 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Dimensió històrica 40 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral, Projectes cooperatius 

Dimensió geogràfica 30 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral, Altres: 

Dimensió cultural i artística 15 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral, Projectes cooperatius 

Dimensió ciutadana 15 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica 

d'avaluació d'una exposició oral, autoavalució; coavaluació 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Llengua castellana 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Dimensió comprensió lectora 20 Prova escrita 

Dimensió expressió escrita 35 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Dimensió comunicació oral 15 Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

Dimensió literària 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 10 Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Llengua catalana 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Dimensió comprensió lectora 20 Prova escrita 

Dimensió expressió escrita 35 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Dimensió comunicació oral 15 Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

Dimensió literària 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 10 Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Matemàtiques 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Dimensió resolució de problemes 60 Prova escrita 

Dimensió raonament i prova 10 Prova escrita 

Dimensió connexions 10 Prova escrita 

Dimensió comunicació i presentació 20 Prova escrita 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Música 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Dimensió "Percepció i escolta" 40 Prova escrita 

Dimensió "Expressió, interpretació i creació" 30 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Dimensió "Societat i cultura" 30 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica 

d'avaluació d'una exposició oral 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Optativa: Francès 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Comunicació oral 35 Prova escrita, Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una 

exposició oral 

Comprensió lectora 30 Prova escrita, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Expressió escrita 25 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

Literària 10 Prova escrita, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Optativa: Mou-te 3r 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

C2.- Conèixer i valorar els efectes d’un estil de 

vida actiu de forma crítica. 

33 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C7.- Utilitzar recursos expressius del propi cos per 

a comunicar emocions, idees, etc,  en situacions 

diverses. 

33 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

C8.- Participar en balls i danses col·lectives 

adaptant-se a companys i música de forma fluïda. 

34 Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball d'aula 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Religió 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

C1. Dif creences diverses religions 25 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

C2 Doctrina i moral diferents religions estudi 25 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

C3. Fundador i missatge diverses religions 

estudiades 

25 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

C4 Art cristià, monestirs, basíliques,.. 25 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Tecnologia 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

Competència 8. Analitzar i avaluar sistemes 

tecnològics d’abast industrial 

30 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

Competència 9. Dissenyar, construir i avaluar 

objectes tecnològics 

40 Prova escrita, Informe de pràctiques o treball, Rúbrica d'observació del treball 

d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

Competència 11. Adoptar mesures amb criteris 

científics per minimitzar els impactes 

mediambientals 

10 Rúbrica d'observació del treball d'aula, Rúbrica d'avaluació d'una exposició oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut Anton Busquets i Punset 

Criteris d’avaluació d’ESO curs 2021-2022 

 

Curs: 3rESO Matèria: Optativa “Treballem la competència científica” 

 

  Competència Percentatge Eines d’avaluació 

C1: models de física i química 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’avaluació d’una exposició 

oral 

C2: models de biologia i geologia 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’avaluació d’una exposició 

oral 

C4: treball de laboratori 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’avaluació d’una exposició 

oral 

C5: resolució de problemes 20 Prova escrita, Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’avaluació d’una exposició 

oral 

C6: validació del coneixement científic 20 Informe de pràctiques o treballs, Rúbrica d’observació dels treballs d’aula, Rúbrica 

d’avaluació d’una exposició oral 

 


