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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

ESO                                       

  

 



Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de 

qualificació per matèries  

 

Àmbit de llengües 

 

Llengua catalana i literatura 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

 

DIMENSIONS CRITERIS  PERCENTATGE 
RESPECTE LA 
QUALIFICACIÓ 
FINAL  

Comprensió 
lectora: C1, 
C2, C3 

● Llegir amb rapidesa i eficientment (amb fixacions àmplies i selectives). 
 
● Discriminar les idees principals de les secundàries. 
Saber relacionar les informacions del text i seleccionar la informació segons la 
seva importància. 
 
● Distingir el gèneres de text (narratiu, argumentatiu...). 
Identificar les seves característiques: estructura, lèxic i morfosintaxi. 
 
● Identificar i usar dels diversos tipus de formats i dels suports en què poden 

ser presentats: 
 Continus. 

 Discontinus. 

 Mixtos. 

 Múltiples o hipertextuals. 
Convencionals de paper (escrits, gràfics o icònics). 
Digitals (web estàtiques, wikis, blogs, etc.). 
 
● Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per 
adquirir coneixement. 
 
Instruments d’avaluació:  
 
−  Activitats de comprensió de textos escrits de diverses tipologies textuals.  
−  Activitats complementàries en format paper (esquemes, murals, mapes 
mentals, etc.).  
−  Activitats que requereixin recerca d’informació a diferents tipus de text i 
posterior selecció de la  informació  necessària. 
−  Rúbriques d’avaluació i autoavaluació.  

15% 

 

DIMENSIONS CRITERIS  PERCENTATGE 
RESPECTE LA 



QUALIFICACIÓ 
FINAL 

Expressió 
escrita: C4, 
C5, C6 

●  Utilitzar l’escriptura com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-
se, aprendre i participar en la societat. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 
comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva 
organització 
 
● Generar idees a través de diversos mètodes (pluja d’idees, etc.). 
● Triar les idees principals. 
● Jerarquitzar-les (mapes conceptuals, guions...). 
 
● Utilitzar el gèneres de text adequat a la situació comunicativa. 
● Trobar el registre adient al context. 
● Emprar el lèxic i la fraseologia adequats. 
● Utilitzar mecanismes de referència, de connexió i segmentació. 
● Respectar les normes morfològiques, sintàctiques i ortogràfiques. 
 
● Polidesa en la cal·ligrafia o la tipografia emprades. 
● Respecte dels marges. 
● Distribució textual clara amb els diferents elements icònics. 
● Títols i portada. 
 
Instruments d’avaluació:  
 
−  Proves escrites individuals sobre els continguts apresos en les unitats. 
-  Expressions escrites sobre les temàtiques treballades a cada unitat.  
− Activitats de treball personal elaborats en format digital i compartits a la 
plataforma Google Classroom −Activitats individuals, per parelles o de grup 
proposats per a cada unitat en format digital o físic.  
− Activitats complementàries en format paper (esquemes, murals, etc.).  
− Activitats de col·laboració amb el centre  mitjançant plataformes digitals .  
− Activitats dins els projectes transversals en els quals participa la matèria.  
− Rúbriques d’avaluació i autoavaluació.  

30% 

 

 

 

DIMENSIONS CRITERIS  PERCENTATGE 
RESPECTE LA 
QUALIFICACIÓ 
FINAL 

Comunicació 
oral: C7, C8, 
C9 

● Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, 
dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements elements 
prosòdics i no verbals. 
 
● Obtenir la informació explícita i rellevant. 
● Interpretar aquesta informació i inferir-ne el sentit global. 
● Valorar-la de manera crítica i raonada. 
● Comprendre els missatges. 
● Reconèixer els registres i les varietats socials i geogràfiques. 
● Interpretar els elements prosòdics i no verbals. 
 
● Distingir entre l’oral conversacional o l’oral monologat. 
● Ser conscient tant del receptor com de la situació comunicativa en què es 
produeix el text (actes formals, informals, etc.) per tal d’emprar el registre 
adequat. 
● Tenir cura de la coherència de les idees i fer bon ús dels mecanismes de 
cohesió per tal d’expressar els continguts de manera clara i entenedora. 

10% 



● Parlar amb correcció lingüística, prosòdia correcta i ús d’elements no 
verbals. 
 
Instruments d’avaluació:  
 
−  Activitats de comprensió oral a partir de vídeos i àudios.  
−  Producció de textos orals (individualment, en parelles i en grup) relacionats 
amb els continguts treballats a cada unitat en format de representació a 
classe, vídeo, rol playing, enregistrament de veu, etc.  
− Exposicions de treballs o d’activitats proposades al llarg de les unitats.  
− Activitats de col·laboració amb altres centres mitjançant plataformes digitals 
(e-twinning, skype o semblants).  
 − Comunicació a l’aula en llengua catalana (amb el professor i entre els 
alumnes a classe de català).  
− Rúbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació 
 

 

 

 

DIMENSIONS CRITERIS  PERCENTATGE 
RESPECTE LA 
QUALIFICACIÓ 
FINAL 

Dimensió 
literària: C10, 
C11, C12   

● Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs 
 
● Cooperar amb l’interlocutor per fer fluir la conversa. 
● Demanar i oferir aclariments i ajuda en cas de malentès o ambigüitat. 
● Adequar-se a la situació i a la intenció comunicativa. 
● Utilitzar fórmules de respecte i de cortesia. 
 
● Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes méssignificatius 
de la literatura catalana, la castellana i la universal 
● Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, 
tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos 
● Reflexionar sobre les obres literàries. 
 

Instruments d’avaluació:  
 
− Activitats a partir de textos literaris o fragments d’obres literàries de diversos 
gèneres  
− Activitats relacionades amb autors o gèneres literaris concrets  
− Activitats complementàries en format paper (esquemes, murals, etc.).  
− Realització d’activitats dins els projectes transversals en els quals participi la 
matèria.  
− Rúbriques d’avaluació coavaluació i autoavaluació. 

10% 

Actitudinal i 
plurilingüe  

● Valoració de la llengua catalana com un mitjà per comunicar-se amb els 
altres.  
●  Implicació activa i reflexiva en l’aprenentatge de la llengua catalana amb 
una actitud d’escolta i participació.  
●  Actitud de respecte a tots els membres de la comunitat educativa.  
●  Actitud de respecte amb el material i les instal·lacions del centre.  
●  Correcta realització i lliurament a temps de les tasques encomanades.  
●  Preparació ordenada del treball personal diari i correcció de les activitats en 
format físic (llibreta o dossier) o en format digital (Drive).  

10% 



●  Actitud activa de treball i participació a l’aula.  
Instruments d’avaluació:  − Observació directa i seguiment de l’actitud al 

centre, dossier i entregues. 

 

DIMENSIONS CRITERIS  PERCENTATGE 
RESPECTE LA 
QUALIFICACIÓ 
FINAL 

Àmbit digital ● Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 
aprenentatge 

●  Instruments i aplicacions 

●  Comunicació interpersonal i col·laboració 

●  Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 

● Coneixement de l’entorn virtual d’aprenentatge (el web de l’institut, accés al 
llibre digital, programes de Google (Classroom, Drive, etc.).  

●  Utilització de les principals eines d’edició de textos i gestió de dades.  

● Coneixement de les eines de llenguatge audiovisual (imatge fixa, so i vídeo) 

 

Instruments d’avaluació: seran avaluades dins de cadascun dels 

aspectes competencials de l’àmbit comunicatiu que avaluem en forma de 

tasca utilitzant com a suport eines i mitjans digitals. 

 

5% 

Àmbit 
personal i 
social.  
Aprendre a 
aprendre. 

● Competència d’aprendre a aprendre experiències que proposa el 
professorat. 

● Compartir i assumir els objectius d’aprenentatge proposats pel professorat i 
adaptar-los al propi aprenentatge.  

● Capacitat de preguntar per aprendre i interessar-se per aclarir els propis 
dubtes. 

Instruments d’avaluació:  − Observació directa i seguiment de l’actitud a 

l’aula i al centre. Entrega de dossier trimestral, entrega tasques 
setmanals, participació a l’aula.. 

 

20% 

 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

Per tal d’assolir competències pendents, l’alumnat haurà de realitzar activitats proposades pel professor/a 

relacionades directament amb els continguts clau i les competències corresponents a cada dimensió de 

l’àmbit lingüístic (en format treball o prova). 

 



Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

Si s’assoleixen les competències del curs vigent, queden assolides les competències de la matèria dels cursos 

anteriors. Al seu defecte, l’alumnat haurà de realitzar activitats proposades pel professor/a relacionades 

directament amb les competències de l’àmbit lingüístic (en format treball o prova). 

 

 

Llengua castellana i literatura 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Dimensión: 

Comprensión lectora 
Criterios de evaluación: 

● Interpretar el contenido de textos escritos, diferenciando entre 

las ideas principales y secundarias y sabiendo relacionar las 

distintas informaciones del texto. 

● Reconocer géneros textuales (narrativo, argumentativo) y las 

características que los definen. 

● Interpretar rasgos léxicos y morfosintácticos. 

● Leer con rapidez y eficiencia. 

 

Calificación: 

20% 

Competencias: 1, 2, 3 Instrumentos de evaluación: 

 

 Actividades de comprensión de textos escritos de distintos 

géneros, tanto en papel como en formato digital.  

 

 Actividades que requieran busca de información en distintos 

tipos de texto, tanto en papel como en formato digital. 

 

 Resumen oral seguido por un corto debate entre el alumnado 

sobre los textos leídos. 

Dimensión: Expresión 

escrita 
Criterios de evaluación: 

● Escribir con coherencia, adecuación y cohesión textual. 

● Capacidad de corregir y revisar los propios textos o los 

de un compañero. 

● Utilizar la escritura para comunicar las propias ideas e 

intereses. 

● Respetar las normas de ortografía y de corrección 

lingüística. 

● Aprender a utilizar un esbozo antes de la redacción final 

y definitiva, como método de organizar las ideas. 

Calificación: 

20% 



● Utilizar un vocabulario de base amplia en el momento de 

redactar. 

● Conseguir una buena presentación (caligrafía, márgenes, 

espacio entre líneas...) 

 

Competencias: 4, 5, 6 Instrumentos de evaluación: 

 

− Pruebas escritas sobre los distintos contenidos aprendidos en 

cada unidad. Algunas de las preguntas son de desarrollo escrito, 

es decir, no son tipo test. 

 

-Composición de diversas redacciones y textos de entre 120 y 40 

palabras cada trimestre, individuales o escritos por parejas. 

 

-Dictados. 

 

-Corrección de textos escritos por un compañero y lectura de los 

mismos en voz alta. 

 

-Elaboración de murales con textos escritos por alumnos. 

 

Dimensión: 

comunicación oral 
Criterios de evaluación: 

● Producir textos orales con coherencia, cohesión y adecuación. 

● Utilizar estrategias de interacción oral, en especial las que 

indiquen respeto y tolerancia por las opiniones de otros 

compañeros y la capacidad de expresarse uno mismo sin 

sentirse cohibido. 

● Interpretar adecuadamente textos orales.  

 

 

Calificación: 

10% 

Competencias: 7, 8, 9 Instrumentos de evaluación: 

 

− Actividades de comprensión oral a partir de textos leídos en 

clase o de distintos vídeos.  

 

− Debates sobre un tema determinado, funcionando por grupos 

en los que hay una previa puesta en común de las distintas 

posturas. Muy importante en tales casos conseguir que haya un 

ambiente de armonía y respeto.  

 

− Memorización de distintos fragmentos teatrales y 

escenificación en clase. 

 



−  Exposición oral de tema libre. Mínimo 10 minutos por 

alumno. Es importante que realmente expongan, y no que se 

limiten a leer en voz alta.   

 

− Exposición oral de chistes o anécdotas. No más de un par de 

minutos por alumno, para que vayan perdiendo el miedo a 

hablar en público. 

 

 

Dimensión literaria Criterios de evaluación: 

● Comentar textos literarios. Expresar oralmente y por escrito 

opiniones razonadas sobre obras literarias, identificando los 

géneros, los temas y los recursos literarios. 

● Producir textos literarios, a imitación de los que se han leído 

previamente en clase. 

● Leer fragmentos de las obras más representativas de la 

literatura castellana.  

 

 

 

Calificación: 

20% 

Competencias 10, 11, 

12 

Instrumentos de evaluación: 

 

− Actividades de comprensión de los distintos textos literarios, 

indicando el género, el tema y los distintos recursos literarios.  

 

− Pruebas escritas sobre los distintos contenidos trabajados en 

clase, referentes a periodos, estilos… 

 

− Redacción de textos literarios similares a los leídos y 

comentados en clase. 

 

− Actividades complementarias: memorización de fragmentos 

teatrales, búsqueda de datos por Internet, confección de 

murales, etc. . 

 

Dimensión actitudinal 

y plurilingüe 

Criterios de evaluación: 

● Adquirir hábito de lectura. 

● Actitud dialogante, respetuosa y participativa a lo largo de la 

clase. 

● Adquirir cierta autonomía personal en las actividades. 

● Correcta realización de las actividades y entrega a tiempo de los 

deberes. 

Calificación 

20% 

 



 

Instruments de evaluación: 

 

 − Observación directa y seguimiento continuo de la actitud. 

Entrega de dosier y deberes. . 

 

Ámbito digital Criterios de evaluación: 

● Búsqueda correcta y adecuada de información por internet. 

 

● Utilizar correctamente distintas aplicaciones (Word para 

redactar textos, Jclick para realizar actividades de lengua, 

classroom para deberes) 

 

 

● Trabajo cooperativo (por ejemplo para elaborar 

conjuntamente un Power Point) 

 

 

 
Instrumentos de evaluación:  

 

El ámbito digital será evaluable a partir de las actividades 

concretas que realicen los alumnos utilizando las herramientas y 

los medios digitales (Classroom, Word, Power Point, Wikipedia, 

Jclick…) . 

 

 

Ámbito personal y 

social. Aprender a 

aprender. 

Criterios de evaluación: 

● Trabajar en clase, de manera participativa y con autonomía 

(aprender a aprender). 

● Respetar a los compañeros, al profesorado y la dinámica de 

clase en general, sin interrumpirla (comportamiento correcto) 

● Hacer en su debido tiempo todos los deberes y actividades 

encomendados por el profesorado (deberes, dosier…) 

 

 Instrumentos de evaluación:  

 

− Observación directa y seguimiento diario y trimestral de la 

actitud en el aula. Entrega  de las tareas semanales y del  dosier. 

 

 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

Para recuperar en junio hay que realizar una prueba escrita. 

 



Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

Para recuperar el curso anterior basta con haber aprobado los dos primeros trimestres. 

 

 

 

Llatí 4t d’ESO 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

 

Instruments d’avaluació Blocs Qualificacions 
 

Llengua Civilització i 

mitologia 

Etimologia i 

derivació 

 

Proves escrites: C1 X X X 50% 

70% 30% 

Exercicis i activitats realitzades a casa; 

resums i redaccions C1, C4, C6 

 

X 

 

X 

 

X 

 

25% 

Exposició oral d’un treball en petit grup 

i tasques realitzades amb TICS: C1, C5, 

C6, C8 

 

 

X 

 

X 

 

10% 

Puntualitat, organització 

del material, atenció:C7, C8 

 

X 

 

X 

 

X 

 

10% 

Aportacions personals: dites llatines, 

informacions relacionades amb el món 

clàssic. Treball voluntari de qualsevol 

bloc c1,c7 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

  



Llengua estrangera: anglès 

 
L’avaluació és formativa, contínua i qualificativa (NA, AS, AN, AE). S’avaluaran totes aquelles competències 
bàsiques pròpies de cada dimensió durant els quatre cursos de l’ESO. 
 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES Qualificació 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Comunicació 

Oral 

C1-Obtenir informació i interpretar 

textos orals de la vida quotidiana, 

dels mitjans de comunicació i de 

l’àmbit acadèmic. 30% Sí 30% Sí 30% 

Treballem 

però no 

avaluem  

Treballem 

però no 

avaluem  

 

C2-Planificar i produir textos 

orals de tipologia diversa 

adequats a la situació 

comunicativa. 
 

Treballem 

però no 

avaluem  

Treballem 

però no 

avaluem Sí 15% Sí 15 % 

 

C3-Emprar estratègies 

d’interacció oral d’acord amb la 

situació comunicativa per iniciar, 

mantenir i acabar el discurs. 
 

Treballem 

però no 

avaluem  

Treballem 

però no 

avaluem Sí 15 %  Sí 15 %  

Comprensió 

Lectora 

C4-Aplicar estratègies de 

comprensió per obtenir informació i 

interpretar el contingut de textos 

escrits d’estructura clara de la vida 

quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i de l’àmbit acadèmic. 20% Sí 20% Sí 20%  

Treballem 

però no 

avaluem 

Treballem 

però no 

avaluem 

 

C5--Interpretar els trets contextuals , 

discursius i lingüístics d’un text i 

reconèixer la seva tipologia per 

comprendre’l.  

Treballem 

però no 

avaluem 

Treballem 

però no 

avaluem Sí 10%  Sí 10 %  

 

C6-Seleccionar i utilitzar eines de 

consulta per accedir a la comprensió 

de textos i per aduirir coneixement.  

Treballem 

però no 

avaluem 

Treballem 

però no 

avaluem Sí 10 %  Sí 10 %  

Expressió 

Escrita 

C7--Planificar textos escrits de 

tipologia diversa utilitzant els 

elements de la situació 

comunicativa. 20% Sí 10 %  Sí 10 %  

Treballem 

però no 

avaluem 

Treballem 

però no 

avaluem 

 

C8--Produir textos escrits de 

diferents tipologies i formats 

aplicant estratègies de 

textualització.  Sí 10 %  Sí 10 %  Sí 10 %  Sí 10 %  

 

C9--Revisar el text per millorar-lo 

segons el propòsit comunicatiu amb 

l’ajut de suports.  

Treballem 

però no 

avaluem 

Treballem 

però no 

avaluem Sí 10 %  Sí 10 %  



Literària  

C10--Reproduir oralment, recitar i 

dramatitzar textos literaris adaptats 

o autèntics. 20% Sí 20 %  Sí 20 % 

Treballem 

però no 

avaluem 

Treballem 

però no 

avaluem 

       

 

C11--Comprendre i valorar textos 

literaris adaptats o autèntics. 

 

Treballem 

però no 

avaluem 

Treballem 

però no 

avaluem Sí 20 %  Sí 20 %  

Transversal 

actitudinal i 

plurilingüe  10% 10 %  10 %  10 %  10 %  

 

Mesures de suport per a les competències no assolides 

A L'alumnat se'l seguirà oferint material de repàs físic o online al llarg del curs per reforçar les competències 

no assolides 

L’alumne podrà recuperar cada trimestre no assolit, superant el següent o el tercer trimestre. 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

De 1r ESO fins 3r ESO : L'alumne que no hagi assolit les competències treballades durant el curs, podrà 

recuperar-les amb una prova extraordinària (examen, treball, dossier, àudio, vídeo etc.). 

A 4t ESO, final d'etapa: L'alumne ha de superar una prova igual o similar a la de les competències bàsiques. 

 

Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

A L'alumnat amb competències pendents d’altres anys, se  oferirà material de repàs físic o online al llarg del 

curs per reforçar les competències no assolides. 

En cas que superi un trimestre, es consideraran assolides les competències pendents. 

 

 

Llengua estrangera: alemany 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES Qualificació 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Comunicació 
Oral 

C1-Obtenir informació i interpretar textos 
orals de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i de l’àmbit acadèmic. 30% SI 30% SI 15% 

Treballem 
però no 
avaluem  



 

C2-Planificar i produir textos orals de 
tipologia diversa adequats a la 
situació comunicativa.  

Treballem 
però no 
avaluem  SI 15% SI 15% 

 

C3-Emprar estratègies d’interacció 
oral d’acord amb la situació 
comunicativa per iniciar, mantenir i 
acabar el discurs.  

Treballem 
però no 
avaluem  

Treballem 
però no 
avaluem  SI 15% 

Comprensió 
Lectora 

C4-Aplicar estratègies de comprensió 
per obtenir informació i interpretar el 
contingut de textos escrits d’estructura 
clara de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i de l’àmbit acadèmic. 20% SI 20% 

Treballem 
però no 
avaluem  

Treballem 
però no 
avaluem  

 

C5--Interpretar els trets contextuals , 
discursius i lingüístics d’un text i 
reconèixer la seva tipologia per 
comprendre’l.  

Treballem 
però no 
avaluem  SI 20% SI 10% 

 

C6-Seleccionar i utilitzar eines de 
consulta per accedir a la comprensió de 
textos i per aduirir coneixement.  

Treballem 
però no 
avaluem  

Treballem 
però no 
avaluem  SI 10% 

Expressió 
Escrita 

C7--Planificar textos escrits de tipologia 
diversa utilitzant els elements de la 
situació comunicativa. 20% SI 10% SI 10% 

Treballem 
però no 
avaluem  

 

C8--Produir textos escrits de diferents 
tipologies i formats aplicant estratègies 
de textualització.  SI 10% SI 10% 

Treballem 
però no 
avaluem  

 

C9--Revisar el text per millorar-lo 
segons el propòsit comunicatiu amb 
l’ajut de suports.  

Treballem 
però no 
avaluem  

Treballem 
però no 
avaluem  SI 20% 

Literària 

C10--Reproduir oralment, recitar i 
dramatitzar textos literaris adaptats o 
autèntics. 20% SI 10% SI 10% SI 10% 

 

C11--Comprendre i valorar textos 
literaris adaptats o autèntics. 

 SI 10% SI 10% SI 10% 

Transversal 
actitudinal i 
plurilingüe  10% 10% 10% 10% 

 

 

 

  



Àmbit matemàtic 

Matemàtiques 

 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Criteris de qualificació 

 

Les qualificacions trimestrals i de final de curs faran referència al grau d’assoliment de les competències de 

l’àmbit matemàtic. 

Les anotacions del professor haurien de fer referència explícita a les competències que es prioritzen en cada 

seqüència didàctica. 

Tota la informació recollida permet l’elaboració d’informes d'avaluació per part del professorat on indiquin el 

grau d’assoliment de les competències en funció de les dificultats de cada estudiant i sobretot fer propostes 

de millora. 

 

 

Avaluació i qualificació d’un trimestre 

 

La qualificació de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada obtinguda segons els grau d’assoliment 

de cada competència treballada aquell trimestre.  

 

Es valorarà cada competència en una escala del 0 al 4, de la forma següent: 

  

NA  0-1 

AS  2 

AN  3 

AE  4 

 

Per fer la mitjana s’aplicarà un percentatge a cada competència que serà el següent: 

 

Dimensió resolució de problemes 

 

10%- Competència 1: Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant 

variables, símbols, diagrames i models adequats.  

 

10%-  Competència 2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

 

5%-  Competència 3: Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses. 

 

5%- Competència 4: Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. 

 



Dimensió raonament i prova 

 

15%- Competència 5: Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions 

que es fan en matemàtiques. 

 

10%- Competència 6: Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

 

Dimensió connexions 

 

15%- Competència 7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar 

situacions i per raonar. 

 

10%- Competència 8: Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar 

situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. 

 

Dimensió comunicació i representació 

 

5%- Competència 9: Representar una relació o un concepte matemàtic de diverses maneres i usar el canvi de 

representació com a estratègia de treball matemàtic. 

 

5%- Competència 10: Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió, i comprendre les dels altres. 

 

5%-Competència 11: Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a 

partir d’idees matemàtiques. 

 

5%-Competència 12: Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 

estructurar idees o processos matemàtics. 

 

No es treballaran i avaluaran totes les competències en cada trimestre, per tant la ponderació de cada 

competència en la qualificació és conservarà adaptant-se al nombre de competències avaluades aquell 

trimestre. 

 

Per avaluar les competències en cada unitat didàctica, s’empraran les rúbriques que tenim per avaluar cada 

unitat didàctica per competències.  

 

Les competències treballades i avaluades en cada unitat didàctica, i per tant en uns continguts clau, es troben 

definides a la programació i de forma esquemàtica en la següent taula (taula 1) 

 

Dins del marc de l’avaluació contínua si s’aprova un trimestre l’anterior queda aprovat. 

 



Els instruments d’avaluació seran: problemes d'enunciat, projecte/treball cooperatiu, prova escrita, prova 

amb ús de dispositius mòbils, pràctica amb calculadora, pràctica informàtica, informe teòric, presentació oral, 

dossier, observació a classe i coavaluació. 

L’actitud s’avaluarà mitjançant l’observació directa del professor. Les faltes injustificades, els retards, la 

presentació dels deures i el comportament en general seran aspectes a considerar en la nota d’actitud. 

Es proposa a la següent taula (taula 2), els instruments d’avaluació a partir dels quals avaluar cada una de les 

competències. 

 

A l'ESO es demanarà el dossier. La valoració del dossier formarà part de la dimensió de comunicació i 

representació. El dossier es valorarà a partir d’una rúbrica específica que es donarà a conèixer a l’alumnat a 

l’inici del curs. (taula 3) 

 

Grups d’adaptació curricular i plans individuals (incloent repetidors) l’avaluació s’adaptarà al contingut del pla 

individual de cada alumne. 

Per a aquells alumnes que no superin el primer o segon trimestre s’aniran fent activitats de recuperació de les 

competències no assolides o que necessitin més reforç. 

Els alumnes han d’haver assistit obligatòriament a un 80% de les classes, en cas contrari, l’avaluació serà 

negativa havent-se de presentar l’alumne/a a les recuperacions corresponents. 

 

Avaluació i qualificació final de curs 

 

L’avaluació serà continua. 

 

La qualificació de final de curs es farà tenint en compte el grau d’assoliment de cada una de les competències. 

 

Es valorarà cada competència en una escala del 0 al 4, de la forma següent: 

  

NA  0-1 

AS  2 

AN  3 

AE  4 

 

La nota final de curs vindrà donada per la mitjana ponderada obtinguda segons els grau d’assoliment de cada 

competència. Per fer la mitjana s’aplicarà un percentatge a cada competència que serà el següent: 

 

Dimensió resolució de problemes: 



 

10%- Competència 1: Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant 

variables, símbols, diagrames i models adequats.  

 

10%-  Competència 2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

 

 

5%-  Competència 3: Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses. 

 

 

5%- Competència 4: Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. 

 

Dimensió raonament i prova: 

 

15%- Competència 5: Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions 

que es fan en matemàtiques. 

 

10%- Competència 6: Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

 

Dimensió connexions: 

 

15%- Competència 7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar 

situacions i per raonar. 

 

10%- Competència 8: Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar 

situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. 

 

Dimensió comunicació i representació: 

 

5%- Competència 9: Representar una relació o un concepte matemàtic de diverses maneres i usar el canvi de 

representació com a estratègia de treball matemàtic. 

 

5%- Competència 10: Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió, i comprendre les dels altres. 

 

5%-Competència 11: Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a 

partir d’idees matemàtiques. 

 

5%-Competència 12: Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 

estructurar idees o processos matemàtics. 

 

Avaluació extraordinària  

Els alumnes que no hagin assolit les competències al llarg del curs, realitzaran una prova de suficiència, durant 

el període d’activitats extraordinàries al juny on s’avaluaran les competències treballades durant el curs.  



La prova estarà estructurada per dimensions de forma que en la correcció es posarà especial atenció als 

exercicis de la o les dimensions de les que l’alumne no hagi assolit les competències al llarg del curs. 

La qualificació d’aquesta prova  donarà lloc a la qualificació final de curs. 

Per qualificar l’alumnat caldrà tenir en compte també la seva evolució al llarg del curs. 

 

Mesures de recuperació de competències pendents de cursos anteriors 

L’assoliment de les competències del curs comporta l’assoliment dels nivells competencials no assolits en 

cursos anteriors. 

Al llarg del curs es faran activitats per treballar les competències dels cursos anteriors per tal que els nivells 

competencials dels cursos anteriors es puguin assolir. 

 

 

Àmbit cientificotecnològic 

Ciències de la naturalesa, Biologia, Física i Química 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Les competències i continguts clau  es treballaran a cada curs segons s’estableix la graella adjunta 

CURS COMPETÈNCIES 

TREBALLADES 

PERCENTATGE DE CADA 

COMPETÈNCIA EN LA 

QUALIFICACIÓ 

1R ESO 2,3,4,11 25% cada una 

2N ESO 

(Física i 

Química) 

1,4,5,11 25% cada una 

3R ESO 

(Biologia) 

12,13,14,15 25% cada una  

 

3R ESO 

(Física i 

Química) 

1,4,5,6 25% cada una 



4T ESO 

(Biologia) 

2,4,6,11 25% cada una 

4T ESO 

(Física i 

Química) 

1,4,5,6 25% cada una  

 

Criteri Departament  Ciències de Qualificació Final  

 

Un alumne supera la matèria si assoleix com a mínim un 50% de les competències del curs corresponent. 

Qualificacions finals: 

 Assoleix satisfactori , si assoleix entre un 50 i un 70% de les competències 

 Assoleix notable,  si assoleix entre un 70 i un 90% de les competències 

 Assoleix excel.lent si assoleix entre un 90 i un 100% de les competències. 

 

Instruments o eines per avaluar les competències bàsiques 

Instruments o eines amb les que el Departament de Ciències avaluarà les competències: 

El departament de Ciències ha establert que per valorar les competències bàsiques utilitzarà tot un seguit 

d’eines que són les següents: 

● proves competencials 

● dossiers 

● treballs (individuals/grup) 

● presentacions 

● projectes 

● participació en el procés d’aprenentatge 

● auto-avaluació i co-avaluació   

 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

En el cas que l’alumne no superi les competències bàsiques del curs (al juny) té l’opció d’assolir-les 

(extraordinària) realitzant un Projecte monogràfic.   

En aquest projecte monogràfic  se li proporcionaran a l’alumne  eines per tal que  pugui treballar de nou les 

competències generals de curs (tant les assolides com no), així com treballar de nou i de forma sintètica els 

continguts clau i millorar-los 



Es considerarà que l’alumne supera la matèria i assoleix les competències bàsiques del curs si  la valoració del 

projecte monogràfic és   del 50% o superior. 

 

Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

No assoliment competències 

1r ESO 

El Departament proposarà TASQUES D’ASSOLIMENT per tal que aquells 

alumnes que no han assolit les competències durant 1r de la ESO ho 

puguin fer. 

No assoliment competències 

2n ESO 

Les competències treballades a 2n d’ESO es treballaran de nou i amb 

més profunditat a 3r. Per tant, si l’alumne assoleix satisfactòriament les 

competències de 3r queden assolides les de 2n. 

No assoliment competències 

3r ESO Biologia 

El Departament proposarà TASQUES D’ASSOLIMENT per tal de que 

aquells alumnes que no han assolit les competències durant 3R de la 

ESO ho puguin fer 

No assoliment competències 

3r ESO Física i Química 

Les competències treballades a 3r d’ESO es treballaran de nou i amb 

més profunditat a 4t. Per tant, si l’alumne assoleix satisfactòriament les 

competències de 4t queden assolides les de 3r. 

En el cas que l’alumne no cursi la matèria optativa de Física i Química a 

4t, se li proposaran TASQUES D’ASSOLIMENT. 

 

*En el cas que les matèries de 3r (BIO i FQ) no siguin independents s’assolirà la matèria de Ciències de 3r de 

la ESO si estan les dues parts assolides segons els criteris anteriors. 

 

 



Tecnologia 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

 

AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIA 

Per obtenir la nota final de cada trimestre es tindran en compte els següents criteris: 

 30% Valoració dels projectes realitzats.  
 Àmbit cientificotecnològic: Competència 7 i 9:  20% 
 Àmbit digital:  10% 

 40% Valoració de les proves de cada unitat, juntament amb exercicis i dossier.  
 Àmbit cientificotecnològic: Competències 8 i 11 

 30% treball a l’aula. (Competències de l’àmbit personal i social). 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ per cursos 

Àmbit: 
Cientificotecnològic 

Matèria: 
Tecnologia 1er 

Dimensió Competència % respecte 
a la 
qualificació 
final 

Criteris d’avaluació 

 

 

 

 

 

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de 
la vida quotidiana 

Competència 7: 
Utilitzar 
objectes 
tecnològics de 
la vida 
quotidiana amb 
el coneixement 
bàsic del seu 
funcionament, 
manteniment i 
accions a fer 
per minimitzar 
els riscos en la 
manipulació i 
en l’impacte 
mediambiental. 

 

 

25% 

1. Comunicar de forma oral i escrita els treballs 
quotidians i els projectes realitzats utilitzant 
aplicacions informàtiques que integrin diferents 
mitjans de presentació.  
2. Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-
se, cercar, descarregar, intercanviar i publicar 
informació, així com conèixer-ne el funcionament, 
l’estructura i la terminologia.  
3. Utilitzar aplicacions digitals col·laboratives per 
compartir les tasques realitzades i treballar en equip.  
4. Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases 
del procés tecnològic en l’execució de projectes.  
5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de 
forma grupal tot respectant l’opinió dels companys i 
col·laborant en les tasques realitzades.  
6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials 
que els componen, així com la seva funcionalitat i 
ergonomia.  
7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a 
escala.  
8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-
los seguint les normes estandarditzades.  
9. Emprar correctament els instruments de mesura 
bàsics triant els que són adequats en funció de la 
mesura a realitzar.  
10. Emprar correctament eines i màquines, observant 
les mesures de seguretat corresponents i triant les 
que són adequades en funció de l’operació a realitzar 
i el material sobre el que s’actua.  
11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir 
els materials i les eines adequades i emprant 
programari de disseny.  
12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents 
materials bàsics i tècnics.  

Competència 8: 
Analitzar 
sistemes 
tecnològics 
d’abast 
industrial, 
avaluar-ne els 
avantatges 
personals i 
socials, així com 
l’impacte en la 
salubritat i el 
medi ambient. 

 

25% 
 

Competència 9: 
Dissenyar i 
construir 
objectes 

 

25% 



tecnològics 
senzills que 
resolguin un 
problema i 
avaluar-ne la 
idoneïtat del 
resultat. 

13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels 
materials respecte de la sostenibilitat, evitant el 
malbaratament.  
14. Proposar mesures de reciclatge de materials 
incloses en la construcció d’objectes.  

 

Dimensió medi ambient 

Competència 
11: Adoptar 
mesures amb 
criteris 
científics que 
evitin o 
minimitzin els 
impactes 
mediambientals 
derivats de la 
intervenció 
humana. 

 

 

25% 

Àmbit: 
Digital 

Matèria: 
Tecnologia 1r 

Dimensió Competència Percentatge respecte a la qualificació final 

 

 

Instruments i aplicacions 

Competència 1: 
Seleccionar, 
configurar i 
programar 
dispositius digitals 
segons les tasques a 
realitzar. 

15% 

Competència 2: 
Utilitzar les 
aplicacions d’edició 
de textos, 
presentacions 
multimèdia i 
tractament de 
dades numèriques 
per a la producció 
de documents 
digitals. 

20% 

 
Tractament de la informació i organització dels entorns 
de treball i aprenentatge 

Competència 4: 
Cercar, contrastar i 
seleccionar 
informació digital 
adequada per al 
treball a realitzar, 
tot considerant 
diverses fonts i 
mitjans digitals. 

15% 

Competència 5: 
Construir nou 
coneixement 
personal mitjançant 
estratègies de 
tractament de la 
informació amb el 
suport d’aplicacions 
digitals. 

15% 

Competència 6: 
Organitzar i utilitzar 
un entorn personal 

10% 



de treball i 
aprenentatge amb 
eines digitals per 
desenvolupar-se en 
la societat del 
coneixement. 

Comunicació interpersonal i col·laboració Competència 8: 
Realitzar activitats 
en grup tot 
utilitzant eines i 
entorns virtuals de 
treball col·laboratiu. 

15% 

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital Competència 11: 
Actuar de forma 
crítica i responsable 
en l’ús de les TIC, 
tot considerant 
aspectes ètics, 
legals, de seguretat, 
de sostenibilitat i 
identitat digital. 

10% 

 

 

Àmbit: 
Cientificotecnològic 

Matèria: 
Tecnologia 2n 

Dimensió Competència % respecte a 
la qualificació 
final 

Criteris d’avaluació 

 

 

 

 

 

Dimensió objectes i 
sistemes tecnològics de la 
vida quotidiana 

Competència 7: Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida quotidiana amb 
el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions 
a fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

25% 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 

Competència 8: Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast industrial, avaluar-
ne els avantatges personals i socials, 
així com l’impacte en la salubritat i el 
medi ambient. 

25% 

Competència 9: Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que 
resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

25% 

 

Dimensió medi ambient 

Competència 11: Adoptar mesures 
amb criteris científics que evitin o 
minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la 
intervenció humana. 

25% 



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.  
10. Comprendre el funcionament de les 
empreses virtuals i el seu model de negoci.  

Àmbit: 
Digital 

Matèria: 
Tecnologia 2n 

Dimensió Competència Percentatge respecte a la qualificació 
final 

 

 

Instruments i aplicacions 

Competència 1: Seleccionar, 
configurar i programar dispositius 
digitals segons les tasques a 
realitzar. 

15% 

Competència 2: Utilitzar les 
aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques 
per a la producció de documents 
digitals. 

20% 

 
Tractament de la informació i organització dels 
entorns de treball i aprenentatge 

Competència 4: Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital 
adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i 
mitjans digitals. 

15% 

Competència 5: Construir nou 
coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la 
informació amb el suport 
d’aplicacions digitals. 

15% 

Competència 6: Organitzar i 
utilitzar un entorn personal de 
treball i aprenentatge amb eines 
digitals per desenvolupar-se en la 
societat del coneixement. 

10% 

Comunicació interpersonal i col·laboració Competència 8: Realitzar activitats 
en grup tot utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 

15% 

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital Competència 11: Actuar de forma 
crítica i responsable en l’ús de les 
TIC, tot considerant aspectes ètics, 
legals, de seguretat, de 
sostenibilitat i identitat digital. 

10% 

 

 

 

 

 

Àmbit: 
Cientificotecnològic 

Matèria: 
Tecnologia 3r 

Dimensió Competència % respecte a 
la qualificació 
final 

Criteris d’avaluació 

 

 

Competència 7: Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 

25% 1. Utilitzar fulls de càlcul per estimar el 
cost dels projectes desenvolupats i 



 

 

 

Dimensió objectes i 
sistemes tecnològics de la 
vida quotidiana 

funcionament, manteniment i accions a 
fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

dissenyar-ne el pla de comercialització, 
així com valorar-ne la sostenibilitat.  
2. Construir un objecte establint un pla de 
treball organitzat que permeti arribar a 
una solució correcta tenint en compte 
criteris d’estalvi de recursos i respecte pel 
medi ambient, tot seguint les normes de 
seguretat de treball amb eines i materials.  
3. Utilitzar correctament la simbologia i el 
llenguatge tècnic.  
4. Realitzar presentacions que integrin 
eines digitals i programari específic.  
5. Definir els diferents tipus d’estructures i 
identificar-les en objectes d’ús quotidià, 
indicant els tipus d’esforços a què estan 
sotmeses.  
6. Emprar simuladors per analitzar 
l’estabilitat d’estructures simples i 
analitzar els esforços a què estan 
sotmeses.  
7. Dissenyar i construir estructures que 
formin part d’un projecte tecnològic, 
tenint en compte aspectes dels materials: 
rigidesa, lleugeresa, flexibilitat.  
8. Reconèixer la font i el tipus d’energia 
que permet el funcionament de diferents 
màquines. Cercar estratègies d’estalvi 
energètic.  
9. Comprendre i descriure el 
funcionament i l’aplicació dels diferents 
mecanismes de transmissió i 
transformació del moviment a partir de 
l’anàlisi i l’observació d’aquests 
mecanismes en diferents màquines.  
10. Dissenyar, construir i simular sistemes 
de mecanismes que realitzen una funció 
determinada dins d’un projecte 
tecnològic.  
11. Analitzar mecanismes i sistemes de 
mecanismes mitjançant l’ús de simuladors 
digitals.  
12. Conèixer el funcionament bàsic dels 
principals tipus de comunicació a distància 
i reflexionar sobre el seu ús i abús.  
13. Analitzar l’impacte de l’electrònica en 
l’evolució dels sistemes de comunicació.  
14. Definir i identificar els diferents 
components d’un programa informàtic.  
15. Dissenyar programes informàtics 
simples aplicables a necessitats concretes 
del seu entorn immediat.  
16. Realitzar programes informàtics 
simples aplicant estructures de 
programació que incloguin operadors, 
estructures condicionals i estructures de 
repetició.  

Competència 8: Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast industrial, avaluar-
ne els avantatges personals i socials, així 
com l’impacte en la salubritat i el medi 
ambient. 

25% 

Competència 9: Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que 
resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

25% 

 

Dimensió medi ambient 

Competència 11: Adoptar mesures amb 
criteris científics que evitin o minimitzin 
els impactes mediambientals derivats 
de la intervenció humana. 

25% 

Àmbit: 
Digital 

Matèria: 
Tecnologia 3r 

Dimensió Competència Percentatge respecte a la qualificació 
final 

 

 

Instruments i aplicacions 

Competència 1: Seleccionar, 
configurar i programar dispositius 
digitals segons les tasques a 
realitzar. 

15% 

Competència 2: Utilitzar les 
aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia i 

20% 



tractament de dades numèriques 
per a la producció de documents 
digitals. 

 
Tractament de la informació i organització dels 
entorns de treball i aprenentatge 

Competència 4: Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital 
adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i 
mitjans digitals. 

15% 

Competència 5: Construir nou 
coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la 
informació amb el suport 
d’aplicacions digitals. 

15% 

Competència 6: Organitzar i utilitzar 
un entorn personal de treball i 
aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del 
coneixement. 

10% 

Comunicació interpersonal i col·laboració Competència 8: Realitzar activitats 
en grup tot utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball col·laboratiu. 

15% 

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital Competència 11: Actuar de forma 
crítica i responsable en l’ús de les 
TIC, tot considerant aspectes ètics, 
legals, de seguretat, de sostenibilitat 
i identitat digital. 

10% 

 

 

Àmbit: 
Cientificotecnològic 

Matèria: 
Tecnologia 4t 

Dimensió Competència % respecte a 
la qualificació 
final 

Criteris d’avaluació 

 

 

 

 

 

Dimensió objectes i 
sistemes tecnològics de la 
vida quotidiana 

Competència 7: Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, 
manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i 
en l’impacte mediambiental. 

25% 1. Comprendre el procés d’accés i les 
característiques bàsiques dels 
habitatges. Reconèixer i valorar 
l’evolució tecnològica als habitatges.  
2. Descriure i identificar els elements de 
les diferents instal·lacions domèstiques 
per tal de comprendre’n el 
funcionament, el cost de la seva 
utilització, així com les mesures de 
seguretat a tenir en compte.  
3. Realitzar activitats de manteniment i 
reparacions bàsiques a partir d’un 
exemple real.  
4. Proposar estratègies d’estalvi 
d’energia i aigua a les llars, així com 
d’automatització aplicada a casos reals o 
simulats.  
5. Descriure les característiques dels 
diferents tipus de comunicació entre 
dispositius.  
6. Descriure el funcionament de xarxes 
de comunicació i treballar com a usuaris 
en xarxes locals.  
7. Descriure el funcionament i l’aplicació 
de circuits electrònics senzills.  
8. Realitzar operacions lògiques 
emprant l’àlgebra de Boole, relacionant 
plantejaments lògics amb processos 

Competència 8: Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne 
els avantatges personals i socials, així 
com l’impacte en la salubritat i el medi 
ambient. 

25% 

Competència 9: Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que 
resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

25% 

 

Dimensió medi ambient 

Competència 11: Adoptar mesures amb 
criteris científics que evitin o minimitzin 
els impactes mediambientals derivats de 
la intervenció humana. 

25% 



tècnics i resoldre problemes tecnològics 
senzills mitjançant portes lògiques.  
9. Analitzar i descriure els components 
de sistemes pneumàtics i hidràulics i 
identificar-ne les aplicacions en sistemes 
de l’entorn.  
10. Dissenyar i construir circuits 
electrònics i pneumàtics senzills amb 
components que compleixin una 
determinada funció en un mecanisme o 
màquina i mitjançant simuladors.  
11. Analitzar els diferents elements de 
control de sistemes automàtics i 
descriure’n el funcionament i les 
aplicacions.  
12. Dissenyar i construir sistemes 
automàtics i robots utilitzant les eines 
informàtiques adequades per 
programar-los i aplicar-los a sistemes 
tècnics quotidians.  
13. Materialitzar un projecte tècnic, 
individual o en grup, integrador de les 
tecnologies treballades, elaborant la 
memòria tècnica en suport informàtic i 
realitzant l’exposició en públic i amb 
suport multimèdia.  
14. Relacionar els factors que poden 
permetre que les tecnologies digitals 
millorin el procés de producció: 
aplicació de la informàtica i substitució 
d’eines per la robòtica amb disminució 
de riscos i millora de l’eficàcia.  
 

Àmbit: 
Digital 

Matèria: 
Tecnologia 4t 

Dimensió Competència Percentatge respecte a la 
qualificació final 

 

 

Instruments i aplicacions 

Competència 1: Seleccionar, 
configurar i programar dispositius 
digitals segons les tasques a realitzar. 

15% 

Competència 2: Utilitzar les 
aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per 
a la producció de documents digitals. 

20% 

 
Tractament de la informació i organització dels 
entorns de treball i aprenentatge 

Competència 4: Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital 
adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i 
mitjans digitals. 

15% 

Competència 5: Construir nou 
coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la 
informació amb el suport 
d’aplicacions digitals. 

15% 

Competència 6: Organitzar i utilitzar 
un entorn personal de treball i 
aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del 
coneixement. 

10% 

Comunicació interpersonal i col·laboració Competència 8: Realitzar activitats 
en grup tot utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball col·laboratiu. 

15% 



Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital Competència 11: Actuar de forma 
crítica i responsable en l’ús de les TIC, 
tot considerant aspectes ètics, legals, 
de seguretat, de sostenibilitat i 
identitat digital. 

10% 

 

 
ÀMBITS TRANSVERSALS: Personal i social. 

Àmbit: 
Personal i Social 

Matèria: 
Tecnologia 1er, 2n, 3r i 4t i TIC 

Dimensió Competència Percentatge respecte a la 
qualificació final 

 
Autoconeixement 

Competència 1: Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal. 

25% 

 

 

Aprendre a 
aprendre 

Competència 2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi aprenentatge. 

25% 

Competència 3: Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

25% 

Participació Competència 4: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera 
reflexiva i responsable. 

25% 

 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUE S’UTILITZARAN  

1. Proves escrites individuals sobre els continguts apresos en les unitats (com a mínim una prova per 
tema i al trimestre). 

2. Observació a l’aula: rúbrica d’autoavaluació. 
3. Informes de Projecte Tècnic elaborat a l’aula de Tecnologia: Coavaluació.  
4. Dossier de treball personal. 
5. Realització d’activitats complementàries en format paper (esquemes, murals, etc). 
6. Realització d’activitats dins els projectes transversals.  
7. Portfoli digital de l’alumne. 
8. Entorns virtuals d’aprenentatge.  

 
 
MESURES DE RECUPERACIÓ DE COMPETÈNCIES PENDENTS DEL CURS VIGENT  

1. El trimestre estarà aprovat si la nota és AS, AN o AE.  
2. Al ser un avaluació continuada, al obtenir un AS o superior a un trimestre posterior l’anterior queda 

automàticament assolit. 

3. Es realitzarà activitats complementàries (dossier d’activitats) per assolir la competència no assolida 
en el trimestre anterior. 

MESURES DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS  

S’establiran pautes de recuperació mitjançant les propostes de treball sobre matèries del curs anterior a 
recuperar. El treball es consensuarà amb l’alumne, es lliurarà en el termini establert i s’avaluarà 
progressivament. Es valorarà en funció de l’alumne treballar sobre temes concrets del currículum, sense que 
siguin exclusivament coincidents amb el temari del llibre proposat.  Mitjançant dossiers de treball 
competències. 

VARIABLES QUE PODEN AFECTAR LA PUNTUACIÓ  



Per exemple còpia en una prova, no presentar-se a una prova o examen, retards i absències no justificades, 
no entrega de tasques avaluables, retard en el lliurament de tasques. Deixadesa en el funcionament del grup 
de treball, còpia d’un projecte a Internet (You Tube, etc).  Participar en projectes, concursos, tasques de 
centre, etc. 

 

  



Tecnologies de la Informació 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Àmbit: 
Cientificotecnològic i Digital 

Matèria: 
TIC (Informàtica) 

Dimensió Competència % respecte a 
la qualificació 
final 

Criteris d’avaluació 

 

 

 

 

 

Dimensió objectes i 
sistemes tecnològics de 
la vida quotidiana 

Competència 7: Utilitzar objectes tecnològics de la 
vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacte mediambiental. 

 

5% 

1. Descriure els diferents tipus de sistemes 
operatius i gestionar el programari de 
caràcter genèric.  
2. Aplicar tècniques d’edició digital a 
imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les 
imatges generades per ordinador.  
3. Realitzar fotografies en format digital, 
editar-les i modificar-ne el format.  
4. Capturar, editar i muntar fragments de 
vídeo amb àudio.  
5. Integrar diferents elements (text, imatge, 
so) en un mateix contingut a través d’una 
aplicació multimèdia.  
6. Dissenyar i elaborar presentacions 
destinades a donar suport el discurs verbal 
en l’exposició d’idees i projectes, integrant 
elements multimèdia.  
7. Desenvolupar continguts per a la xarxa 
Internet, incorporant recursos multimèdia i 
aplicant estàndards d’accessibilitat.  
8. Treballar com a usuaris en xarxes locals. 
Instal·lar aplicacions i compartir documents.  
9. Connectar dispositius sense fil a la xarxa.  
10. Participar en comunitats virtuals, 
interactuant de forma activa en les webs, 
adoptant actituds i conductes adequades, 
amb respecte a la privacitat i als drets 
d’imatge de les persones.  
11. Participar en accions orientades a 
estimular l’ús responsable de les 
tecnologies.  
12. Identificar els models de distribució de 
continguts a Internet, respectant la 
legislació de propietat intel·lectual.  
13. Realitzar programes simples per a 
diferents tipus de dispositius que integrin 
diverses funcions i aplicats a resoldre una 
necessitat de l’entorn immediat.  

Competència 8: Analitzar sistemes tecnològics 
d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 
personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. 

10% 

Competència 9: Dissenyar i construir objectes 
tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

5% 

 

 

Instruments i aplicacions 
 

Competència 1: Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 

 

 

 

 

 

20% 

Competència 2: Utilitzar les aplicacions d’edició de 
textos, presentacions multimèdia i tractament de 
dades numèriques per a la producció de documents 
digitals. 
Competència 3: Utilitzar les aplicacions bàsiques 
d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per 
a produccions de documents digitals. 

 

 

 

 

Tractament de la 
informació i organització 
dels entorns de treball i 
aprenentatge 

Competència 4: Cercar, contrastar i seleccionar 
informació digital adequada per al treball a 
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans 
digitals. 

 

 

 

 

 

 

20% 

Competència 5: Construir nou coneixement 
personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6: Organitzar i utilitzar un entorn 
personal de treball i aprenentatge amb eines 
digitals per desenvolupar-se en la societat del 
coneixement. 

 
Comunicació 
interpersonal i 
col·laboració 

Competència 7: Participar en entorns de 
comunicació interpersonal i publicacions virtuals 
per compartir informació. 

 

 

20% 
Competència 8: Realitzar activitats en grup tot 
utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 

 

 

Ciutadania, hàbits, 
civisme i identitat digital 

Competència 9: Realitzar accions de ciutadania i de 
desenvolupament personal, tot utilitzant recursos 
digitals propis de la societat actual. 

 

20% 
 

Competència 10: Fomentar hàbits d’ús saludable 
de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció 
de riscos. 
Competència 11: Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat 
i identitat digital. 

 

 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 



 

Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

 

 

Àmbit: 
Personal i Social 

Matèria: 
Tecnologia 1er, 2n, 3r i 4t i TIC 

Dimensió Competència Percentatge respecte a la 
qualificació final 

 
Autoconeixement 

Competència 1: Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal. 

25% 

 

 

Aprendre a 
aprendre 

Competència 2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi aprenentatge. 

25% 

Competència 3: Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

25% 

Participació Competència 4: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera 
reflexiva i responsable. 

25% 

 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUE S’UTILITZARAN  

1. Proves escrites individuals sobre els continguts apresos en les unitats (com a mínim una prova per 
tema i al trimestre). 

2. Observació a l’aula: rúbrica d’autoavaluació. 
3. Informes de Projecte Tècnic elaborat a l’aula de Tecnologia: Coavaluació.  
4. Dossier de treball personal. 
5. Realització d’activitats complementàries en format paper (esquemes, murals, etc). 
6. Realització d’activitats dins els projectes transversals.  
7. Portfoli digital de l’alumne. 
8. Entorns virtuals d’aprenentatge.  

 
 
MESURES DE RECUPERACIÓ DE COMPETÈNCIES PENDENTS DEL CURS VIGENT  

9. El trimestre estarà aprovat si la nota és AS, AN o AE.  
10. Al ser un avaluació continuada, al obtenir un AS o superior a un trimestre posterior l’anterior queda 

automàticament assolit. 

11. Es realitzarà activitats complementàries (dossier d’activitats) per assolir la competència no assolida 
en el trimestre anterior. 

 

VARIABLES QUE PODEN AFECTAR LA PUNTUACIÓ  

Per exemple còpia en una prova, no presentar-se a una prova o examen, retards i absències no justificades, 
no entrega de tasques avaluables, retard en el lliurament de tasques. Deixadesa en el funcionament del grup 
de treball, còpia d’un projecte a Internet (You Tube, etc).  Participar en projectes, concursos, tasques de 
centre, etc. 

  



Àmbit social 

Ciències socials: Geografia i Història 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Dimensions i competències Criteris qualificació 

  1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO 

Dimensió històrica 30 %     

Competència 1. Analitzar els canvis i les 
continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre’n la causalitat històrica.  x x x x 

Competència 2. Aplicar els procediments de la 
recerca històrica a partir de la formulació de 
preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el 
passat.  x x x x 

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

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

Dimensió geogràfica 30%     

Competència 5. Explicar les interrelacions entre 
els elements de l’espai geogràfic, per gestionar 
les activitats humanes en el territori amb criteris 
de sostenibilitat.  x x x  

Competència 6. Aplicar els procediments de 
l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi 
de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre 
decisions.  x x x  

Competència 7. Analitzar diferents models 
d’organització política, econòmica i territorial, i les 
desigualtats que generen, per valorar com 
afecten la vida de les persones i fer propostes 
d’actuació.   x x  

Dimensió cultural i artística 20%     

Competència 8. Analitzar les manifestacions 
culturals i relacionar-les amb els seus creadors i 
la seva època, per interpretar les diverses 
cosmovisions i la seva finalitat.  x x   

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com 
a herència rebuda del passat, per defensar-ne la 
conservació i afavorir que les generacions futures 
se l’apropiïn.  x x x  



Competència 10. Valorar les expressions 
culturals pròpies, per afavorir la construcció de la 
identitat personal dins d’un món global i divers.  x    

Dimensió ciutadana 20%     

Competència 11. Formar-se un criteri propi 
sobre problemes socials rellevants per 
desenvolupar un pensament crític.     x 

Competència 12. Participar activament i de 
manera compromesa en projectes per exercir 
drets, deures i responsabilitats propis d’una 
societat democràtica.  x   x 

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s 
en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat 
entre homes i dones.     x 

 

Instruments d’avaluació 

Els instruments d’avaluació seran dossiers d’activitats, observació sistemàtica, diari d’aula, prova oral i escrita, 
exposicions, rúbriques, projectes, treballs monogràfics. 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

En l’avaluació Extraordinària els alumnes que no hagin assolit els nivells competencials hauran de realitzar 

un dossier d’activitats pautats i una activitat avaluadora per poder assolir-los. 

 

Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

 L’assoliment de les competències del curs comportarà l’assoliment dels nivells  competencials no assolits en 
cursos anteriors. 

S’obrirà un Classroom per posar activitats avaluadores  per aquells alumnes que no hagin pogut assolir les 
competències de cursos anteriors. 

 

 

 

Àmbit artístic 

Música 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Competència 1. 20% 



Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, musical i corporal per analitzar les 
produccions artístiques.  

Competència 2. 10% 

Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’ entorn natural i cultural.  

Competència 3. 20% 

Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines 
tecnològiques  

Competència 4 - 

Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment  

Competència 5 - 

Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques 
pròpies de cada àmbit  

Competència 6 10% 

.Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges 
artístics   

Competència 7 - 

Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals 
com col·lectius  

Competència 8 20% 

Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals 
com col·lectius  

Competència 9 20% 

Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment 
personal i social  

Competència 10 - 

Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà 
de cohesió i d’acció prosocial.  

 

Instruments per l’avaluació 

Els instruments utilitzats per l’avaluació seran: 

 observació directa i registre 

 activitats i treballs de classe 

 proves individuals 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

A l’avaluació extraordinària de juny per tal de recuperar l’assignatura s’hauran de presentar alguns treballs de 
classe fets durant el curs i s’haurà de fer una prova individual. 

 

 



 

Educació Visual i Plàstica 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

1r i 2n d’ESO 

 

TRIMESTRES 

CONTINGUTS 

CLAU/ DIGITALS 

AMBIT ARTÍSTIC 

DIMENSIÓ 

COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

AMBIT DIGITAL 

DIMENSIÓ 

COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

AMBIT PERSONAL I 

SOCIAL DIMENSIÓ 

COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

AVALUACIÓ 
COMPETENCIAL 

Trimestre I: 

CC1, CC2, 
CC3, CC5, 
CC7, CC8 , 
CC14, CCD9, 
CCD16 

Dimensió Percepció i 

Escolta: 
Competències 2 

 

Dimensió Expressió, 
Interpretació i 
Creació: 

Competències 4,5,6 
 

Dimensió Societat i 
Cultura: 
Competències 8,9 

Dimensió Instruments 

i aplicacions: 
Competències 2/11 

Dimensió 

autoconeiximent 
Competències 1 

∑: 70 % 
Competències 
artístiques+20 % 
Competències 
Digitals+ 10 % 
Competències 
personal i social 

 

En aquells 
percentatges on 
s’ha d’avaluar més 
d’una competència 
el criteri serà 
repartir el 
percentatge en 
parts iguals 

Trimestre II: 

CC1, CC4, CC6, 
CC7, CC8, CC9, 
CC12, CC13. 
CC15, CCD9, 
CCD10, CCD16, 
CCD17, CCD18, 
CCD19, CCD22, 
CCD24 

Dimensió Percepció i 

Escolta: 
Competències 2 

 

Dimensió Expressió, 
Interpretació i 
Creació: 
Competències 4,5,6 

 

Dimensió Societat i 

Cultura: 

Competències 8,9 

Dimensió 
Tractament de la 
informació i 
organització dels 
entorns de treball i 
aprenentatge 
Competències 6 

Dimensió aprendre a 

aprendre 
Competències 2/3 

∑: 70 % 
Competències 
artístiques+20 % 
Competències 
Digitals+ 10 % 
Competències 
personal i social 

 

En aquells 
percentatges on 
s’ha d’avaluar més 
d’una competència 
el criteri serà 
repartir el 
percentatge en 
parts iguals 

Trimestre III: 

CC6, CC10, CC11, 

CC12, CCD16 

Dimensió Percepció i 

Escolta: 

Competències 2 

 

Dimensió Expressió, 
Interpretació i 
Creació: 

Competències 4,5,6 
 

Dimensió Societat i 

Cultura: 

Competències 8,9 

Dimensió 
Comunicacio 
Interpersonal i 
Col.laboracio 
Competèncie
s 7 

Dimensió participació 

Competències 4 

∑: 70 % 
Competències 
artístiques+20 % 
Competències 
Digitals+ 10 % 
Competències 
personal i social 

 

En aquells 
percentatges on 
s’ha d’avaluar més 
d’una competència 
el criteri serà 



repartir el 
percentatge en 
parts iguals 

4t d’ESO 

 

CONTINGU
TS CLAU / 
DIGITALS 

DIMENSIO 

AMBIT 

ARTISTIC 

(70%) 

COMPETE

NCIA 

AMBIT 

ARTISTIC 

DIMENSI

O AMBIT 

DIGITAL 

(20%) 

COMPETENCI

A AMBIT 

DIGITAL 

DIMENSIO 

AMBIT 

PERSONAL 

I SOCIAL 

(10%) 

COMPE

TENCIA 

AMBIT 

PERSO

NAL I 

SOCIAL 

EVALUA

CIO 

COMPET

ENCIAL 

* Σ ( %) 

Trimestre 
1: 
CC1,CC2,CC
3,CC5,CC7,
CC8,CC14, 
CCD9,CCD1
6 

PERCEPCI

O I 

ESCOLTA 

1 / 2 INSTRU

MENTS 

I 

APLICA

CIONS 

2 / 11 AUTOCONEIXE
MENT 

1 Σ : 70% + 

20% + 

10% 

Trimestr

e 2: 

CC1,CC4,

CC6,CC7,

CC8,CC9,

CC12,CC

13,CC15 

CCD9,CC

D10,CCD

16,CCD1

7,CCD18,

CCD19,C

CD2, 

CCD24 

EXPRESSIÓ, 

INTERPRETAC

IÓ I CREACIÓ 

4 / 5 / 6 / 7 TRACTAM

ENT DE 

LA 

INFORMA

CIÓ I 

ORGANIT

ZACIÓ 

DELS 

ENTORNS 

DE 

TREBALL I 

APRENEN

TATGE 

6 A

P

R

E

N

D

R

E 

A 

A

P

R

E

N

D

R

E 

2 / 3 Σ : 70% + 

20% + 

10% 

Trimestr

e 3: 

CC10, 

CC6, 

CC11, 

CC12, 

CCD16 

SOCIETAT I 

CULTURA 

8 / 9 COMUNI

CACIO 

INTERPER

SONAL I 

COL.LABO

RACIO 

7 P

A

R

TI

CI

P

A

CI

O 

4 Σ : 70% + 
20% + 

10% 

 



 

Àmbit de l’Educació Física 

Educació Física 

 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Educació Física 

 

COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L´ÀMBIT D´EF 

60% 
Av. 

ordinaria. 

Dimensió activitat física saludable 15% 

Competència 
1. 

   Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual amb 
relació a la salut. 

10% 

Competència 
2. 

Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en 
la pràctica d’activitat física. 

5% 

Dimensió Esport 15% 

Competència 
3. 

   Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports. 10% 

Competència 
4. 

Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició. 5% 

Dimensió activitat física i temps de lleure 15% 

Competència 
5. 

Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les 
que es realitzen en el medi natural. 

5% 

Competència 
6. 

Planificar i organitzar activitats amb finalitat de lleure. 10% 



Dimensió expressió i comunicació corporal 15% 

Competència 
7. 

   Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per comunicar-
se amb els altres. 

5% 

Competència 
8. 

Utilitzar activitats amb suport musical, com a mitjà de relació social i integració 
comunitària. 

10% 

 

 

 Competències àmbit personal i social Grup d’indicadors Indicadors 30% Av. 
Ordinària  

  

Dimensió 
autoconeixement 

Competència 1. Prendre 
consciència d’un mateix i 
implicar-se en el procés de 
creixement personal 

Implicació en el 
creixement 
personal 

Hàbits higiènics: La 

sessió d’E.F. s’ha de fer 
amb roba i calçat esportiu. 

Al finalitzar la classe s’ha 
de realitzar la higiene 
personal i el canvi de 
roba. 

10% 

Treball personal: Mostra 

una actitud positiva, 
s’esforça i treballa a 
classe per millorar dia a 
dia. 

Dimensió aprendre 
a aprendre 

Competència 3. 
Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida 

Aprenentatge 
continuat al llarg 
de la vida 

Entregar les tasques, 
deures, feines en la data 
acordada. 

10% 

Ser puntual per iniciar la 
classe. Disposen de 5’ 

per canviar-se abans de 
començar la classe. 

Respectar les normes 
de convivència i 
respectar als/les 

companys/es, material, 
professor/a. 

Dimensió 
participació 

Competència 4. Participar a 
l’aula, al centre i a l’entorn de 
manera reflexiva i 
responsable 

Habilitats i 
actituds per a la 
participació 

Presentar justificant 
mèdic (o similar) quan 

al·lega que no pot fer 
classe i/o no assisteix. 

10% 



Espais de 
participació: aula, 
centre i entorn. 

Utilitzar els espais del pati 
de manera responsable i 
respectant als demés 
participants. 

 

 

 

Competències bàsiques de l’àmbit digital 10% Av. 
Ordinaria  

Dimensió instruments i aplicacions 2,5% 

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar 

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals 

Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals 

 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge 2,5% 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i mitjans digitals 

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals 

Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines 
digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement 

 

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 2,5% 

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per 
compartir informació 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu.. 

 

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 2,5% 



Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els 
recursos digitals propis de la societat actual 

Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la 
prevenció de riscos. (Només des de E.Física) 

Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital 

 

 

 
Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Per obtenir la nota per l’avaluació ordinària es tindran en compte els següents criteris: 

 60% COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L´ÀMBIT D´EF 

 30% COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 

 10% COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT DIGITAL 
 
Per tal de poder aprovar la matèria l’alumnat haurà de tenir una mitja de totes les competències de l'àmbit 
d’educació física i dels àmbits transversals superior al 50%. 
50-65% Assoliment satisfactori 
65-85% Assoliment Notable 
85%-100% Assoliment excel·lent 
En cas de que alguna competència la tingui suspesa, se li donaran opcions en els trimestres posteriors per tal 
de recuperar-la (al llarg del curs). 
 
Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

En cas de que l’alumne hagi suspès la matèria, es mirarà les competències no assolides i les podrà recuperar 
fent entrega dels treballs corresponents a aquelles competències no assolides. Només podrà assolir la 
matèria amb Assoliment satisfactori.  
 
Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

Aquelles competències no assolides cursos anteriors les podrà recuperar fent entrega dels treballs 
corresponents. Només podrà assolir la matèria amb Assoliment satisfactori.  
 

 

 

Àmbit de cultura i valors 

Cultura i valors ètics 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

Dimensions i competències  

Criteris 
qualificació    



 CC 1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO 

Dimensió personal      

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa 
de decisions i ser responsable dels propis actes 1-6 x    

Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades 
de la Declaració Universal dels Drets Humans 7-11  x   

Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació 
per superar prejudicis i per consolidar el pensament 
propi 12-15   x  

Competència 4. Identificar els aspectes ètics de 
cada situació i donar-hi respostes adients i 
preferentment innovadores 16-20    x 

Dimensió interpersonal      

Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu 
envers les altres persones, cultures, opcions i 
creences 21-25 x x x x 

Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les 
habilitats que comporta, especialment per a la 
solució de conflictes interpersonals i per propiciar la 
cultura de la pau 26-30 x x x x 

Dimensió sociocultural      

Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món 
a partir de les arrels culturals que l’han configurat 31-33 x    

Competència 8. Copsar les dimensions ètiques dels 
grans relats literaris i de les obres artístiques 34-35  x   

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn 
(natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) 
des de la perspectiva ètica, individualment i de 
manera col·lectiva .. 36-41   x  

Competència 10. Realitzar activitats de participació 
i de col·laboració que promoguin actituds de 
compromís i democràtiques. 42-45    x 

Qualificació  25% c/u 25% c/u 25% c/u 25% c/u 

 

Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació de la convocatòria extraordinària 

En cas de no haver assolit les competències al llarg del curs, l’alumne podrà fer algunes activitats 

específiques per superar les competències que li manquin de cara a l’extraordinària. 

 

 

Mesures de suport per les competències no assolides en cursos anteriors 

Atès que la matèria té continuïtat al llarg de l’ESO, l’assoliment de les competències treballades en un curs, 

implica l’assoliment de les competències dels cursos anteriors. 

Per tal d’afavorir aquest assoliment el professorat pot lliurar tasques específiques a l’alumnat per a ajudar-lo 

a superar-les durant el curs següent. 



 

  



Filosofia 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

S’avaluaran les següents competències: 

Dimensions i competències Criteris qualificació 

 

1r trim 2n trim 3r trim 

Dimensió personal 

   

Competència 1. Desplegar una noció, diferenciar-la d’altres nocions i 

determinar-ne l’extensió. X 

  

Competència 2. Exemplificar una noció, usar-la per comprendre i 

categoritzar aspectes de 

la realitat, incloure-hi elements diferents provinents de la història del 

pensament. 

  

X 

Competència 3. Adoptar, davant d'un tema controvertit, un punt de vista i la 

cerca, aportació i ordenació d’arguments pertinents per al seu suport, així 

com la 

contrastació lògica o empírica d’aquests arguments.  X X X 

Competència 4. Exposar el punt de vista i els arguments 

en una dissertació escrita o oral, desenvolupant  

habilitats oratòries i l’adopció de recursos retòrics. 

  

X 

Competència 5. Transformar les pròpies creences en conclusions i cercar les 

premisses sobre les quals se suporten.  X X 

 

Competència 6. Tenir la capacitat de qüestionar les preguntes i d’interrogar-

se  

sobre el seu sentit. 

  

X 

Dimensió interpersonal 

   

Competència 7. Assumir la càrrega de la prova en debats, avançar les 

objeccions 

als arguments propis, cercar el moment oportú per intervenir, concedir i 

canviar el propi punt de vista en cas que la força dels arguments propis es 

debiliti. X 

 

X 

Dimnesió sociocultural 

   



Competència 8. Saber detectar problemes filosòfics en una situació de la 

societat actual, en una obra 

artística, etc. 

 

X X 

Competència 9. Distingir allò important d’allò accessori, contrastar 

posicions, examinar visions del món, qüestionar marcs conceptuals. 

 

X X 

Competència 10. Saber detectar 

fal·làcies, seleccionant i avaluant les fonts.  

 

X 

 
 

 

  



Religió 

Criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació: 

S’avaluaran les següents competències: 

Dimensions i competències Criteris qualificació 

 1r d'ESO 
2n 
d'ESO 

3r 
d'ESO 

4t 
d'ESO 

Dimensió transcendent i espiritual     

Competència 1. Prendre consciència de la identitat 
individual i col·lectiva de l'ésser humà. x x x x 

Competència 2. Desenvolupar un autoconeixement positiu i 
dinàmic, així com aprendre a treballar els sentiments i les 
emocions com a via per al coneixement personal.  x x  

Competència 3. Situar de manera racional i experiencial 
com afecta la resposta a les preguntes del misteri de la 
transcendència i de la immanència. x x x x 

Dimensió interpersonal     

Competència 4. Identificar i potenciar la consciència de la 
llibertat personal i el respecte actiu a les idees, creences i 
cultures i religions. x  x  

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d'entesa i 
participació en les relacions entre les persones, cultures i 
religions.  x  x 

Competència 6. Conèixer el missatge d'amor de Déu per a 
la humanitat com a fonament de la pau, la convivència i la 
concòrdia. x x x x 

Ètica i moral     

Competència 7. Actuar amb autonomia en la presa de 
decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes. x  x  

Competència 8. Desenvolupar habilitats per preservar i 
respectar la Creació i la dignitat humana.  x x x 

Competència 9. Entendre el sentit i la finalitat de l'acció 
humana explicitats en el magisteri de l'Església. x x  x 

Social i cultural     

Competència 10. Conèixer, valorar i respectar els aspectes 
bàsics de la cultura i la història del país, i la pròpia de 
l'alumnat. x x x  

Competència 11. Identificar la presència social i cultural de 
les diferents tradicions religioses, tant des de la perspectiva 
actual com de la perspectiva històrica. x x   

Competència 12. Interpretar i valorar amb respecte i sentit 
crític les diverses manifestacions artístiques i religioses.   x x 

 

 


