
Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 
 
 
 

    ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
 (castellà, català, llengües estrangeres) 
CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS 

per a la 3a avaluació telemàtica 
(ESO) 

 
Les accions educatives de la 3a avaluació aprofundiran el treball per dimensions i             
competències que ja s’ha desenvolupat en les dues primeres avaluacions. 
 
Les activitats de comprensió lectora o audiovisual, d’expressió escrita i oral, el            
treball sobre textos literaris, cercaran de fomentar l’autonomia i l’organització          
personal, i es promourà el gust per la lectura. Les tasques es volen accessibles,              
funcionals i reflexives, i si escau de caire lúdic. 
 
Cal remarcar la rellevància que prenen les competències transversals de l’àmbit           
digital (eines de treball, recursos didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la               
relació telemàtica amb els companys i amb el professorat. 
 
 
AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC 
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel          
departament d’Educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç,           
s’observaran els ítems següents: 
 

 2 Fet. Les tasques no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més             
esforç i atenció. 

3 Fet amb força aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

4 Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. 
 
Les tasques del 3r trimestre estaran encaminades a la recuperació de les            
avaluacions anteriors, si s’escau. 
Les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han            
desenvolupat al llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs              
en una avaluació final. 
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Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 
 
 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC I CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

(matemàtiques, ciències i tecnologia) 

CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS 

Per a la 3a avaluació telemàtica 

 

Les accions educatives de la 3a avaluació aprofundiran el treball per dimensions i             
competències que ja s’ha desenvolupat en les dues primeres avaluacions. 

Les activitats, plantejades en context, es refereixen a aquelles capacitats que           
permeten als alumnes reflexionar, raonar i resoldre problemes a partir de           
coneixements matemàtics científics i tècnics. Les qüestions motivadores buscaran la          
comprensió dels fenòmens naturals i de la via quotidiana, així com l’adquisició de             
llenguatge específic.  

Especial rellevància prenen les activitats que permeten reflexionar, indagar i cercar           
solucions sobre la intervenció humana en el medi ambient i la comprensió i gestió de               
la salut. En definitiva volem fomentar el desig de buscar solucions als reptes als              
quals s’enfronta la humanitat.  

Cal remarcar la rellevància que prenen les competències transversals de l’àmbit           
digital (eines de treball, recursos didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la               
relació telemàtica amb els companys i amb el professorat. 
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Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 

 ÀMBIT EXPRESSIÓ CORPORAL 

            EDUCACIÓ FÍSICA 
CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS 

per a la 3a avaluació telemàtica 
 
Les accions educatives de la 3a avaluació aprofundiran el treball per dimensions i             
competències que ja s’ha desenvolupat en les dues primeres avaluacions. 
 
Les activitats de caire teòric, treball sobre els esports treballats a les avaluacions no              
superades i els que tocaven per aquesta avaluació, cercaran de fomentar els seu             
coneixement i posterior autonomia i l’organització personal per a la seva pràctica. I a              
la part pràctica es promourà el gust per l'activitat física i prendre consciència de la  
 
seva importància per tal de millorar el benestar físic, psíquic i social. Tanmateix             
l'adquisició d’autonomia per la recerca digital per trobar eines de recolzament a les             
tasques proposades. Les tasques es volen accessibles, funcionals i reflexives, i si            
escau de caire lúdic. 
 
Cal remarcar la rellevància que prenen les competències transversals de l’àmbit           
digital (eines de treball, recursos didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la               
relació telemàtica amb els companys i amb el professorat. 
 
 
AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC 
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel          
departament d’Educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç,           
s’observaran els ítems següents: 
 

2 Fet. Les tasques no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més             
esforç i atenció. 

3 Fet amb força aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

4 Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. 
 
Les tasques del 3r trimestre estaran encaminades a la recuperació de les            
avaluacions anteriors, si s’escau i al manteniment d`hàbits adquirits en quant a la             
pràctica d’activitat física, higiene i alimentació. 
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Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 
 
 
Les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han            
desenvolupat al llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs              
en una avaluació final. 
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Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 

 ÀMBIT SOCIAL 
Ciències socials 

CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS 
per a la 3a avaluació telemàtica 

(ESO) 
 
Les accions educatives de la 3a avaluació aprofundiran el treball per dimensions i             
competències que ja s’ha desenvolupat en les dues primeres avaluacions. Ens           
referim a les dimensions històrica, geogràfica, cultural, artística i ciutadana. 
 
Les activitats plantejades des de l’àmbit social es refereixen a aquelles capacitats            
que permeten als alumnes resoldre problemes a partir de l’aplicació dels           
coneixements científics que proporciona la matèria comuna de les ciències socials:           
geografia i història. Ser competent en aquest àmbit implica que els nois i noies han               
adquirit les eines necessàries per situar-se en el món des d’un punt de vista              
geogràfic i històric, per interpretar els problemes i les dinàmiques socials a diferents             
escales espacials i temporals, i per esdevenir persones capaces d’intervenir          
activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu.  
 
Cal remarcar la rellevància que prenen les competències transversals de l’àmbit           
digital (eines de treball, recursos didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la               
relació telemàtica amb els companys i amb el professorat. 
 
AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC 
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel          
departament d’Educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç,           
s’observaran els ítems següents: 
 

 2 Fet. Les tasques no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més             
esforç i atenció. 

3 Fet amb força aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

4 Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. 
 
Les tasques del 3r trimestre estaran encaminades a la recuperació de les            
avaluacions anteriors, si s’escau. 
 
Les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han            
desenvolupat al llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs              
en una avaluació final. 
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Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 

Àmbit Expressió, 

Visual i Plàstica, 3a avaluació TELEMÀTICA (Curs 2019-2020). 

CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS  

Les feines realitzades (accions educatives) durant el confinament suposaran un valor afegit            
y aprofundiran el treball per dimensions i competències que ja s’ha desenvolupat en les              
dues primeres avaluacions. 

A l’avaluació de l’alumnat que les ha realitzat. Es tindrà present la presentació, l’esforç, la               
dedicació i el saber fer. Sempre es tindrà en compte en el procés avaluador (formatiu per a                 
l’alumnat i formador per al docent), si s’escau, les dificultats tècniques i materials que              
l’alumnat hagi pogut tenir per realitzar les activitats a distància. Cal remarcar la rellevància              
que prenen les competències transversals de l’àmbit digital (eines de treball, recursos            
didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la relació telemàtica amb els companys i                
amb el professorat. 

Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, el lliurament pautat de            
tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia               
seran una alternativa, entre d’altres. Les tasques fetes durant aquest període de            
confinament es consideraran un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment. 

AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC.  
Les tasques del 3r trimestre estaran encaminades a la recuperació de les avaluacions             
anteriors. Complementen i/o milloren les tasques que s’han desenvolupat al llarg dels 2             
trimestres presencials per tal de poder concloure el curs en una avaluació final. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ,  3r trimestre durant el període de confinament.  (ítems i 
concreció) 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel nostre           
departament i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç, s’observaran els ítems             
següents: 

 

2 Fet. Les tasques no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més esforç i               
atenció. 

3 Fet amb força aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

4 Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. Realitza exercicis d’ampliació. 

 
Criteris concrets d’avaluació. 
1 Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines 
artístiques per expressar-se i comunicar-se 
2  Treballar amb actitud activa, crítica i conscient davant les realitats i possibilitats artístiques 
plàstiques. 
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Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 
 

ÀMBIT EXPRESSIÓ 

MÚSICA 

CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS DEL 3r TRIMESTRE 

 

Les accions educatives de la 3a avaluació aprofundiran el treball per dimensions i             
competències que ja s’ha desenvolupat en les dues primeres avaluacions. La           
dimensió percepció i escolta, la dimensió expressió, interpretació i creació i la            
dimensió societat i cultura. 
 
Les activitats plantejades des de l’àmbit d’expressió-música es refereixen a aquelles           
capacitats que permeten als alumnes arribar a ser competents a l’hora d’utilitzar els             
elements del llenguatge musical per analitzar les produccions artístiques, mostrar          
hàbits de percepció reflexiva, interpretar i crear melodies i valorar amb respecte i             
gaudir de les experiències i creacions pròpies i dels altres  
 
Cal remarcar la rellevància que prenen les competències transversals de l’àmbit           
digital (eines de treball, recursos didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la               
relació telemàtica amb els companys i amb el professorat. 
 
 
AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC 
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel          
departament d’Educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç,           
s’observaran els ítems següents: 
 

 2 Fet. Les tasques no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més             
esforç i atenció. 

3 Fet amb força aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

4 Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. 
 
 
 
Les tasques del 3r trimestre estaran encaminades a la recuperació de les            
avaluacions anteriors, si s’escau. 
Les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han            
desenvolupat al llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs              
en una avaluació final. 
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Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació        Curs 2019-2020 
Institut Torre Roja             3a avaluació 

 

   ÀMBIT SOCIAL I PERSONAL 
 (cultura i valors ètics, optativa d’emprenedoria, optativa de mediació) 

CRITERIS PEDAGÒGICS I AVALUATIUS 
per a la 3a avaluació telemàtica 

(ESO) 
 
Les accions educatives de la 3a avaluació aprofundiran el treball per dimensions i             
competències que ja s’ha desenvolupat en les dues primeres avaluacions. 
 
Les activitats plantejades des de l’àmbit social i personal es refereixen a aquelles             
capacitats que permeten als alumnes arribar a ser competents a l’hora de            
relacionar-se amb els altres i amb el món que els envolta (per tal de ser ciutadans                
compromesos amb la societat). També treballen aspectes d’autoconeixement i         
autoestima, així com altres d’orientació personal, acadèmica i professional. 
 
Cal remarcar la rellevància que prenen les competències transversals de l’àmbit           
digital (eines de treball, recursos didàctics) i també de l’àmbit personal i social en la               
relació telemàtica amb els companys i amb el professorat. 
 
 
AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA I D’ACOMPANYAMENT PEDAGÒGIC 
 
Les accions educatives s’avaluaran d’acord amb les orientacions dictades pel          
departament d’Educació i tenint especialment en compte la dedicació i l’esforç,           
s’observaran els ítems següents: 
 

 2 Fet. Les tasques no estan fetes amb la cura deguda; caldria posar-hi més             
esforç i atenció. 

3 Fet amb força aprofitament. Segueix amb dedicació i voluntat de millorar. 

4 Fet amb aprofitament. La tasca és molt satisfactòria. 
 
 
Les tasques del 3r trimestre estaran encaminades a la recuperació de les            
avaluacions anteriors, si s’escau. 
Les tasques del 3r trimestre complementen i/o milloren les tasques que s’han            
desenvolupat al llarg dels 2 trimestres presencials per tal de poder concloure el curs              
en una avaluació final. 
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