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1. CRITERIS GENERALS 

 

D’acord amb l’article 2 de l’ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, la finalitat de 

l’avaluació de l’alumnat d’ESO és: 

1. Regular el procés d’aprenentatge i comprovar el grau d’assoliment de les 

competències dels àmbits, d’acord amb els ritmes i capacitats d’aprenentatge 
de l’alumnat. (Funció reguladora: FORMATIVA). 

 

2. Permetre que tant el professorat com l’alumnat puguin conèixer el procés 
d’aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que 

sorgeixen al llarg del procés educatiu i, prendre les decisions oportunes per 

regular-lo. [...]. (Funció FORMADORA I REGULADORA: per aprendre). 

 

3. També ha de permetre comprovar el grau d’assoliment de les competències 

tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits tranversals. 
(Funció QUALIFICADORA). 

 

L’article 3 de l’esmentada Ordre també estableix que l’avaluació serà global (uns 

resultats poden compensar-ne uns altres), contínua (al llarg de tot el procés) i 

diferenciada (en cadascuna de les matèries associades als diferents àmbits).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Així, doncs,  

 En el nostre centre l’avaluació té per objecte constatar els avenços de 
l’alumnat i detectar-ne les dificultats, és a dir, té un caràcter formatiu, 
regulador i orientador del procés educatiu, en tant que serveix per a millorar 
el procés d’ensenyament aprenentatge i, si és necessari, prendre mesures 
ràpidament per orientar el procés educatiu.  
 

 També té en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet 
a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne. 

 
Les programacions de cada matèria inclouen els criteris i les activitats d’avaluació 

i de recuperació previstes.  

 
D’acord amb l’art. 3 de l’Ordre ENS/108/2018, les competències són els objectius 

d’aprenentatge que han d’assolir els alumnes al final de l’etapa i es concreten en 

els criteris d’avaluació establerts per a cada curs per a totes les matèries i àmbits. 
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Des de cadascun dels Departaments, s’han consensuat els criteris d’avaluació de 

les matèries (Veure document annex). 

 
La falta a classe de manera reiterada pot provocar la impossibilitat de l’aplicació 

correcta dels criteris generals d’avaluació i de la pròpia avaluació continua. Sense 

perjudici de les mesures educatives correctores que s’adoptin davant de les faltes 

d’assistència injustificades i contínues, quan aquestes facin impossible l’aplicació 

de l’avaluació contínua i, en concret, quan superin el 20 % d’alguna àrea o 

matèria al llarg d’un trimestre, la Direcció aplicarà els procediments extraordinaris 

d’avaluació que l’alumne o alumna haurà de realitzar, previstos en el Projecte 

Educatiu del Centre.  

 
Es consideren faltes injustificades d’assistència a classe o de puntualitat d’un 

alumne les que no siguin excusades de manera escrita per l’alumne o pels seus 

pares o tutors legals en un termini màxim de 48 hores, bé a l’inici de l’absència 

o de la seva finalització, bé posteriors al dia en què no hagi estat puntual. 
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2.SESSIONS D’AVALUACIÓ AL LLARG DEL CURS 

 

Al llarg del curs acadèmic, es faran les següents sessions d’avaluació: 

 Avaluació inicial 
 Avaluació trimestral 
 Avaluació final ordinària (juny) 
 Avaluació final extraordinària (juny) 

 

2.1.AVALUACIÓ INICIAL: 

Es farà en cadascun dels quatre cursos d’ESO a l’inici del curs. 

En el marc de l’avaluació formativa, l’equip docent ha de dedicar, com a mínim, 

una de les seves reunions habituals durant el primer trimestre a fer un seguiment 

dels alumnes, amb l’objectiu de fer-ne una valoració qualitativa individualitzada 

per millorar-ne l’acolliment i prendre decisions sobre el seu procés 

d’aprenentatge, que els ajudi a autoregular-se i que sigui orientativa per a les 

famílies (art. 12.1). 

En l’avaluació inicial de l’alumnat de 1r d’ESO també cal tenir en compte tant el 

traspàs d’informació dels mestres de primària, com l’avaluació de les activitats de 

reforç d’estiu fetes per aquest l’alumnat. El tutor o la tutora del curs ha d’aixecar 

acta del desenvolupament d’aquestes avaluacions inicials. 

Els resultats de l’avaluació inicial, que seran qualitatius, el tutor els farà arribar a 

les famílies oralment. 

 

2.2.AVALUACIÓ TRIMESTRAL: 

L’equip docent farà una sessió d’avaluació trimestral (sense comptar 

l’avaluació inicial), per analitzar l’evolució del grup i dels aprenentatges, i el 

procés maduratiu i relacional de cadascun dels alumnes. L’equip docent pren les 

decisions d’acord amb els criteris d’avaluació establerts a l’inici de curs i s’ha de 

tenir en compte fonamentalment l’opinió del tutor o tutora (art. 13)  

L’avaluació de l’alumnat que ha disposat, a més de les mesures generals, de 

mesures específiques o extraordinàries d’atenció a la diversitat, s’ha de fer en 

relació amb aquestes mesures. 
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El tutor o la tutora del curs coordina i presideix les reunions d’avaluació del seu 

grup d’alumnes, n’aixeca l’acta, on hi han de constar els acords presos, i vehicula 

l’intercanvi d’informació amb els pares, mares o tutors legals de cadascun dels 

alumnes.  

Els pares, mares o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica dels seus 

fills/es, les decisions relatives al procés que ha seguit i el seu procés educatiu. 

Les actes i els butlletins de qualificacions finals per traspassar informació a les 

famílies són documents obligatoris del procés d’avaluació.  

 

Superació d’aprenentatges clau i competències no assolits al llarg del 

curs: 

Quan en les sessions d’avaluació trimestral es detecti que un alumne o un grup 

d’alumnes presenten un retard d’aprenentatge, el centre establirà les mesures 

pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació en aquells 

aprenentatges i competències que es considerin claus per prosseguir amb èxit el 

seu procés d’aprenentatge. Aquestes mesures aplicades al llarg del curs han de 

formar part de la programació  de les matèries  establerta pels departaments 

didàctics. 

Hi haurà recuperació de les matèries no superades en el primer i segon trimestre. 

Pel que fa al tercer trimestre, dependrà de la nota mitjana global. La qualificació 

obtinguda en les activitats de recuperació serà AS (5). 

En les actes de les sessions d’avaluació trimestrals realitzades al llarg del curs hi 

ha d’haver constància expressa dels resultats obtinguts per l’alumnat en aquestes 

activitats. 

 

2.3.AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA (JUNY) 

A les sessions d’avaluació de final de curs s’hi pot incorporar, amb veu però sense 

vot, un membre de l’Equip Directiu, a fi de garantir la coherència dels processos 

d’avaluació entre els diferents grups dels centre. (art.14.4) 

L’avaluació final ha de ser diferenciada per a cadascuna de les matèries del 

currículum i per a cadascun dels àmbits transversals, i hi ha de constatar els 

avenços dels alumnes.  
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En l’avaluació final ordinària, que es fa en cadascun dels quatre cursos de l’etapa, 

a partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les 

recuperacions, si escau, el professor de cada matèria ha de proposar, per a cada 

alumne, una qualificació de final de curs que ha d’anar acompanyada de 

comentaris que han de fer referència als criteris d’avaluació i a les competències 

dels àmbits i matèries (Veure annex). 

Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment són: 

 AE: assoliment excel·lent 

 AN: assoliment notable 

 AS: assoliment satisfactori 

 NA: no assoliment 

El treball de síntesi de 1r a 3r i el projecte de recerca de 4t s’avaluen en relació 

a les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals 

que hi intervenen. La informació sobre la seva realització s'ha d’incloure en les 

actes en els termes:  

 NF: no fet 

 FT: fet 

 FA: fet amb aprofitament 

En la sessió d’avaluació final ordinària, l’equip docent decideix quins alumnes 

estan en condicions de matricular-se al curs següent i quins alumnes resten 

pendents de l’avaluació extraordinària. 

En el marc de l’avaluació contínua, l’assoliment de les competències del curs de 

les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta 

l’assoliment  dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors. (art. 14.6) 

Al final de cada curs, l’equip docent elabora el consell orientador, que ha de 

contenir l’orientació sobre l’itinerari formatiu de l’alumnat i, si escau, 

recomanacions i propostes de mesures de suport per al curs següent.  

Els alumnes que tinguin matèries amb avaluació negativa en l’avaluació final 

ordinària hauran de presentar-se a l’avaluació extraordinària, d’acord amb les 

dates que determini els calendari escolar del curs corresponent. 
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2.4.AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA  

En la sessió d’avaluació final extraordinària, l’equip docent ha de prendre les 

decisions definitives respecte al grau d’assoliment de les competències i el pas 

de curs o la superació de l’etapa.  

D’acord amb l’article 14.11, de l’Ordre ENS 108/2018, en el context de l’avaluació 

contínua, la valoració del grau d’assoliment de les competències i la qualificació 

final extraordinària han de ser el resultat global obtingut a partir de l’anàlisi de: 

_ l’evolució de l’alumne durant el curs, 

_ de les activitats proposades per millorar els nivells competencials no 

assolits i, si és el cas, 

_ de les proves extraordinàries 

Les qualificacions han de ser iguals o superiors a les de l’avaluació ordinària.  

 

Si se supera la matèria, la nota que constarà en la recuperació extraordinària 

serà un AS (5). 

 

2.5.SUPERACIÓ DE MATÈRIES DE CURSOS ANTERIORS  

En el marc de l’avaluació contínua, l’assoliment de les competències del curs de 

les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta 

l’assoliment  dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors. (art. 14.6) 
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3.CRITERIS PER A LA DECISIÓ DE PAS DE CURS 
 

Pas de curs de 1r a 3r d’ESO 

 

Pel que fa a la promoció, segons la normativa de l’ORDRE ENS/108/2018, els 

criteris del Col·legi Mare de Déu de Montserrat per passar de curs són: 

 

 

 

A 

 

1. PROMOCIONA quan: 
 

 S’han assolit els nivells competencials en totes les matèries o bé es té 

avaluació negativa en una matèria. 

 Quan es té avaluació negativa com a màxim en dues matèries, sempre 

que no siguin simultàniament llengua catalana i literatura, llengua 
castellana i literatura i matemàtiques. 
 

 

 

 

 

 

B 

 

2. CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS: 
 

 Considerem tres circumstàncies excepcionals:  

_ Que un alumne/a tingui un dictamen d’escolarització i disposi d’un            

PI, 

_ En cas de llarga malaltia, 

_ En cas d’impossibilitat de repetir. 

 

 Si es dona alguna d’aquestes circumstàncies, l’equip docent pot autoritzar 

la promoció d’un alumne/a: 
_ amb dues de les matèries pendents de l’apartat A (llengua i literatura 

catalana, llengua i literatura castellana i matemàtiques). 

_ amb tres matèries pendents, dues de les quals no siguin llengua 

catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. 

 

 

C 

 

3. NO PROMOCIONA quan: 
 Té avaluació negativa en tres matèries o més.  
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4.SUPERACIÓ DE L’ETAPA I OBTENCIÓ DEL GESO 
 

Pel que fa a la superació de l’etapa i a l’obtenció del GESO, segons la 

normativa de l’ORDRE ENS/108/2018, els criteris del Col·legi Mare de Déu de 

Montserrat per passar de curs són: 

 

 

 

 

A 

 

1. SUPERA L’ETAPA I OBTÉ EL GESO quan: 
 

 S’han assolit les competències dels àmbits associats a les matèries 
i les dels àmbits transversals o bé es té avaluació negativa en una 
matèria. 

 Quan es té avaluació negativa com a màxim en dues matèries, 
sempre que no siguin simultàniament llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura i matemàtiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

2. CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS: 
 

 Considerem tres circumstàncies excepcionals:  
_ Que un alumne/a tingui un dictamen d’escolarització i disposi d’un 

PI, 

_ En cas de llarga malaltia, 

_ En cas d’impossibilitat de repetir. 

 Si es dona alguna d’aquestes circumstàncies, l’equip docent pot 
autoritzar la superació de l’etapa i l’obtenció del GESO d’un 
alumne/a: 
_ amb dues de les matèries pendents de l’apartat A (llengua i 

literatura catalana, llengua i literatura castellana i matemàtiques). 

_ amb tres matèries pendents, dues de les quals no siguin llengua 

catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. 

 

 

C 

 

3. NO SUPERA L’ETAPA I NO OBTÉ EL GESO quan: 

 Té avaluació negativa en tres matèries o més.  
 

 

Cal tenir en compte que, si un alumne/a obté avaluació negativa en llengua 

catalana, no podrà acreditar el seu coneixement quan es presenti a alguna 

oposició on es demani aquest requisit. 
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En acabar l’etapa, o en acabar l’escolarització, l’equip docent, mitjançant informe 

motivat, elabora el consell orientador, que ha de contenir recomanacions i també ha 

d’incloure una orientació específica amb relació al seu itinerari en l’ensenyament 

postobligatori i/o professionalitzador. Aquest consell orientador es lliura a les famílies. 

Els alumnes que hagin cursat l’educació secundària obligatòria i no obtinguin el graduat 

en educació secundària obligatòria han de rebre un certificat d’escolarització en què 

consti la data d’inici i de finalització dels estudis, les matèries cursades i les qualificacions 

obtingudes, i el consell orientador.  
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1. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

DIMENSIONS 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

COMPRENSIÓ LECTORA 

     Competències: 

     C1. 

     C2. 

     C3. 

CL literal, interpretativa i valorativa. 

Comprensió global del text: idees principals i secundàries. 

Saber distingir diferents tipologies textuals.  

Reconèixer les diferents estructures textuals. 

Sintetitzar la informació. 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

     Competències: 

     C4. 

     C5. 

     C6. 

 

Textos de tipologia diferent. 

Propietats textuals. 

Ortografia. 

Lèxic. 

Morfosintaxi. 

Fonètica i fonologia. 

COMUNICACIÓ ORAL 

     Competències: 

     C7. 

     C8. 

     C9. 

Comprensió oral literal, interpretativa i valorativa. 

Elements prosòdics: ritme, velocitat, pauses i entonació. 

Comunicació no verbal. 

Varietats lingüístiques, socials i geogràfiques. 

Exposicions orals. 

LITERÀRIA 

     Competències: 

     C10. 

     C11. 

     C12. 

Autors i períodes literaris més significatius de la literatura 

catalana, castellana i universal. 

Gèneres literaris. 

Comentaris de text literari. 

TRANSVERSAL, ACTITUDINAL I  
PLURILINGÜE 
 

Conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística de 

Catalunya, d’Espanya i del món.  
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2. CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ANGLÈS 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’AS (5). 

 

⃰Use of English (ús de la llengua i vocabulari) s’avalua en totes les dimensions. 

 

 

 

 

 

 

 ⃰DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: 

COMUNICACIÓ ORAL 

     Competències:  

     C1. Listening 

     C2. Speaking   

     C3. Interaction 

Descriure fotos, respondre preguntes, expressar opinions, jocs, 

donar informació personal, presentacions orals, ús de rúbriques. 

 

Audicions i visualitzacions, cançons, pel·lícules, pronúncia, webs 

2.0. 

COMPRENSIÓ LECTORA 

     Competències: 

     C4. Reading 

     C5. Inferring, interpreting. 

     C6. Using strategies to 

understand a text. 

 

 

Comprensions lectores, lectura en veu alta, llibres de lectura, 

buscar informació a la web. 

 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

     Competències: 

     C7. Pre-writing (drafts) 

     C8. Writing 

     C9. Revising. 

 

Redaccions, llibretes, Workbooks, deures, correccions dels textos 

escrits, autoavaluacions,  co-avaluacions, exàmens escrits. 

 

LITERÀRIA 

     Competències: 

     C10. Dramatising and acting 

     C11. Understanding literature 

 

Interpretar diàlegs, actuar en role-plays, comentaris orals o 

escrits sobre autors i textos escoltats o llegits, recrear textos 

literaris,  

 

TRANSVERSAL, ACTITUDINAL I 

PLURILINGÜE 

 

 

Ús d’estratègies per reconèixer processos de formació de 

paraules, elements lèxics similars, entonació, pronunciació. 

Activitats a l’aula de Let’s Investigate d’àmbit transversal i de 

cultura general. 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE FRANCÈS 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

 

DIMENSIONS 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

COMUNICACIÓ ORAL 

     Competències: 

     C1. 

     C2. 

     C3. 

Presentacions orals, donar informacions personals, respondre 

preguntes, correccions d’exercicis a l’aula, lectura en veu 

alta. 

Audicions, vídeos, cançons, curtmetratges, pel·lícules, 

pronúncia... 

COMPRENSIÓ LECTORA 

     Competències: 

     C4. 

     C5. 

     C6. 

Comprensions lectores, llibres de lectura, buscar informació 

en textos, webs..., comprendre els enunciats dels exàmens. 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

     Competències: 

     C7. 

     C8. 

     C9. 

Redaccions, correccions de les redaccions, Cahier 

d’exercicies, deures, exàmens escrits, elaboració de power-

point/prezzi  

 

LITERÀRIA 

     Competències: 

     C10. 

     C11. 

Interactuar en jocs de rol, diàlegs en parella o grup, 

comentaris sobre cançons, lectures d’autors o visualització de 

pel·lícules... 

TRANSVERSAL, ACTITUDINAL I 

PLURILINGÜE 

 

Entonació i pronúncia, procediments per reconèixer formació 

de paraules i lèxic en francès... 

Activitats per conèixer millor la cultura francesa: països i 

ciutats francòfons, personatges rellevants, art, música, 

cinema, gastronomia, tradicions... 

 

 Grammaire et lexique (ús de la llengua, que s’avalua en les diferents dimensions) 
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4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LLATÍ 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

COMPRENSIÓ LECTORA      

      

Interpretació (lectura i comprensió de textos). 

Identificació de vocabulari grecollatí. 

 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

Producció de textos. 

Conèixer els elements lèxics, morfològics i sintàctics bàsics de 

la llengua llatina. 

 

COMUNICACIÓ ORAL 

 

Textos orals (frases fetes i expressions senzilles). 

Exposicions orals. 

LITERÀRIA  

 

Lectura de textos clàssics traduïts. 

 

PLURILINGÜE I 

INTERCULTURAL 

Classificació i intercomprensió entre les llengües romàniques. 

 

HISTÒRICA 

 

Marc històric i cultural de la societat romana. 

Referents institucionals del món romà. 

 

CULTURAL I ARTÍSTICA 

 

Coneixement i valoració de les manifestacions culturals i 

artístiques del món romà. 

Reconeixement de referents de la cultura grecoromana. 
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ÀMBIT 

MATEMÀTIC 
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1. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE MATEMÀTIQUES 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

     Competències: 

     C1. 

     C2. 

     C3.  

     C4.     

 

Resolució de problemes. 

Ús d’eines i estratègies matemàtiques en la resolució de 
problemes.  

Exàmens i deures.  

Comprensions de caire matemàtic. 

Exàmens i deures.  

Retorn de les tasques. 

 

RAONAMENT I PROVA 

     Competències: 

     C5. 

     C6. 
 

 

Ús del raonament matemàtic en la resolució de problemes.  

Demostracions gràfiques de teoremes matemàtics.  

Aplicació del raonament matemàtic a la vida quotidiana.  

Exàmens i deures.  

Retorn de les tasques. 

 

CONNEXIONS 

     Competències: 

     C7. 

     C8. 

  

Projectes matemàtics.  

Realització de proves cangur, esprint i Pisa. 

Exàmens i deures.  

Retorn de les tasques.  

 

COMUNICACIÓ I 

REPRESENTACIÓ 

     Competències: 

     C9. 

     C10. 

     C11. 

     C12. 

 

Activitats amb simuladors.  

Activitats amb GeoGebra.  

Activitats amb Excel.  

Exàmens i deures.  

Retorn de les tasques.  

Treballs en grup. 

Exposicions orals.  
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 ÀMBIT 

CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
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1. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE FÍSICA I QUÍMICA 
(2n, 3r i optativa de 4t d’ESO) 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

DIMENSIONS 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

INDAGACIÓ DE FENÒMENS 

NATURALS I DE LA VIDA 

QUOTIDIANA 

     Competències: 

     C1. 

     C4. 

     C5. 

     C6. 

 

 

Pràctiques de laboratori / investigacions experimentals.   

Resolució de problemes aplicant el raonament científic.  

Aplicació del mètode científic.  

Formulació i nomenclatura. 

Elaboració d’explicacions científiques.  

Comprensions de caire científic.  

Activitats amb l’ús de simuladors.  

Activitats amb l’ús d’Excel.  

Treballs en grup. 

Exposicions orals.  

Exàmens i deures.  

Retorn de les tasques. 

 

MEDI AMBIENT  

     Competències: 

     C10. 

     C11. 

      

 

 

Realització de projectes per treballar el medi ambient.  

Pràctiques de laboratori.  

Elaboració d’explicacions científiques. 

Treballs en grup. 

Exposicions orals.  

Exàmens i deures.  

Retorn de les tasques. 
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2. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

1r -3r -4t ESO 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

INDAGACIÓ DE FENÒMENS 

NATURALS I DE LA VIDA 

QUOTIDIANA 

     Competències: 

     C2. 

     C3. 

     C4. 

     C5. 

     C6. 

 

 

 

Reflexiona sobre les qüestions plantejades. 

Respon les qüestions raonant les respostes, ja sigui per 

plantejar hipòtesis, expressar opinions, exposar conclusions o 

simplement respondre preguntes concretes.  

Participa compartint les seves idees en veu alta sense por que 

siguin incorrectes.  

Debat amb els companys sobre aquelles idees amb les quals 

no està d’acord.   

Escolta les idees dels companys i respecta les opinions dels 

altres.  

Introdueix preguntes sobre les inquietuds que li sorgeixen 

arran de les preguntes plantejades. Pren nota de les respostes 

que el grup consensua.  

Repassa l’activitat a casa i introdueix les respostes a la versió 

digital. 

Comunica en llenguatge científic les dades, les idees i les 

conclusions utilitzant diferents formes comunicatives, i les 

argumenta tenint en compte punts de vista diferents del propi.  

Revisa la correcció i les indicacions proporcionades pel 

professor després de l’avaluació i les té en compte per a la 

seva rectificació. 

Reflexiona sobre la comprensió dels conceptes tractats a la 

unitat.  

Es prepara per a l’examen focalitzant-se en la comprensió dels 

conceptes i l’adquisició dels coneixements factuals, 

conceptuals i procedimentals que resulten clau.  

Respon les preguntes de l’examen mitjançant l’aplicació dels 

seus coneixements i el suport de recursos externs.  
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MEDI AMBIENT 

     Competències: 

     C10. 

     C11. 

  

 

Plantejar preguntes que possibilitin la descripció d’un 

fenomen.  

Incitar els alumnes a pensar activament sobre els conceptes 

que es treballaran, promovent la connexió dels seus 

coneixements i idees previs amb les noves experiències. Oral 

i per escrit.  

Reformulació de les idees prèvies dels alumnes sobre els 

fenòmens naturals en pro de concepcions més properes a les 

idees científiques.  

S’avalua la integració real i amb comprensió d’uns 

coneixements que portin al desenvolupament de noves 

competències científiques (d’acord amb el tipus d’avaluació 

que proposen les proves PISA). 

Comprensions de textos científics. 

 

SALUT 

     Competències: 

     C12. 

 

Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en 

un procés de recerca.  

Argumentar oralment i per escrit temes sociocientífics 

controvertits. 

Justificacions de la importància d’una vida saludable. Elaborar 

dietes saludables.  

Valorar la importància del correcte funcionament del cos 

humà.  

Realitzar tasques audiovisuals. Visualitzar vídeos de caire 

científic. 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

DIMENSIONS ACTIVITATS ’AVALUACIÓ 

 

INDAGACIÓ DE FENÒMENS 

NATURALS I DE LA VIDA 

QUOTIDIANA 

     Competències: 
     C4. 

     C5.  

Realització de projectes, treballs d’investigació i 

recerca. 

Exposicions orals o mitjançant altres medis de 
divulgació. 

Realització de competències científiques. 
Tasques al taller de tecnologia.  

 

OBJECTES I SISTEMES 

TECNOLÒGICS DE LA VIDA 

QUOTIDIANA  

     Competències: 
     C7. 

     C8. 
     C9  

Realització de projectes, treballs d’investigació i 
recerca. 

Exposicions orals o mitjançant altres mitjans de 
divulgació. 

Realització de competències científiques 
mitjançant textos tecnològics. 

Visionat de documentals relacionats amb 

sistemes tecnològics, industrials, informàtics...  
Tasques d’informàtica. Tasques del taller. 

Exàmens escrits. 
Dossier d’aprenentatge (apunts). 

 

MEDI AMBIENT 

     Competències: 

     C10. 

     C11. 

 

Realització de projectes, treballs d’investigació i 

recerca. 
Exposicions orals o mitjançant altres medis de 

divulgació. 
Realització de competències científiques 

mitjançant textos tecnològics. 

Visionat de documentals sobre temes 
mediambientals. 

Tasques d’informàtica. Tasques del taller. 
Exàmens escrits. 

Dossier d’aprenentatge (apunts). 
 

SALUT 

     Competències: 

     C12. 

     C14. 

Realització de projectes, treballs d’investigació i 
recerca. 

Exposicions orals o mitjançant altres medis de 

divulgació. 
Visionat de documentals relacionats amb la 

nutrició, la indústria alimentària i/o sector 
primari. 

Realització de competències científiques amb 
textos  tecnològics.  
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ÀMBIT SOCIAL 
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1. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

DIMENSIONS    ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

HISTÒRICA 

     Competències: 

 

 

Comprensió de textos històrics. 

Anàlisis de  l’evolució d’un fet cronològic per 

comprendre’n les causes i les conseqüències. 

Realització de treballs de recerca i investigació a partir 

de diferents fonts primàries. 

Exàmens escrits. 

Exposicions orals o mitjançant altres mitjans de 

divulgació. 

Creació de material digital (vídeos, kahoots...)  

Visualització de documentals o pel·lícules històriques. 

 

GEOGRÀFICA 

     Competències:  

 

  

Lectura i interpretació de mapes i gràfics. 

Anàlisis d’impactes que provoquen les activitats 

humanes en el territori. 

Descripció i relació d’informació digital procedent de 

diferents fonts. 

Exposicions orals o mitjançant altres mitjans de 

divulgació. 

Exàmens escrits 

Creació de material digital (vídeos, kahoots...)  

Visualització de documentals o pel·lícules. 

 

CULTURAL I ARTÍSTICA 

     Competències: 

 

Descripció i contextualització d’elements patrimonials i 

fomentar la seva conservació. 

Contextualització i anàlisis d’expressions culturals d’arreu 

del món. 

Exposicions orals o mitjançant altres mitjans de 

divulgació. 

Creació de material digital (vídeos, kahoots...)  

Visualització de documentals o pel·lícules. 

 

CIUTADANA 

     Competències: 

 

Contrastar i valorar informacions de fets i fenòmens 

socials. 

Fer propostes i alternatives a problemes concrets. 
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2. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CULTURA CLÀSSICA 
Matèria optativa de 3r d’ESO 

 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

HISTÒRICA 

     Competències: 

      

  

Comprensió de textos històrics. 

Exposicions orals o mitjançant altres mitjans de 

divulgació. 

Visualització de documentals o pel·lícules 

Realització de treballs de recerca i investigació a partir 

de diferents fonts primàries. 

Descripció i relació d’informació digital procedent de 

diferents fonts. 

 

 

GEOGRÀFICA 

     Competències: 

 

 

Realització de treballs de recerca i investigació a partir 

de diferents mapes i gràfics. 

Exposicions orals o mitjançant altres mitjans de 

divulgació. 

Descripció i relació d’informació digital procedent de 

diferents fonts. 

 

 

 

CULTURAL I ARTÍSTICA 

     Competències: 

 

Coneixement i valoració de les manifestacions culturals 

i artístiques del món grec i romà. 

Reconeixement de referents de la cultura grecoromana 

 

CIUTADANA 

     Competències: 

 

 

Anàlisis de la influència dels grecs i romans a la nostra 

cultura. 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EMPRENEDORIA 
Matèria optativa de 3r d’ESO 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

OBJECTIUS ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

Objectiu 1. Identificar les competències, els 

interessos i les actituds envers la feina per 

poder prendre decisions de formació i inserció 

laboral. Adaptar-se de manera flexible als 

canvis que puguin produir-se al llarg de la vida 

personal i professional. 

Competències: 

     C10 (àmbit social). 

     C12 (àmbit social). 

 

Objectiu 2. Ampliar el coneixement de 

professions diverses, superant els estereotips 

de gènere.  

Competències: 

     C11 (àmbit social). 

     C12 (àmbit social). 

 

Objectiu 3. Localitzar fonts d’oferta de feina en 

l’entorn socioeconòmic local, regional, 

nacional, europeu i internacional. Analitzar les 

característiques dels diferents llocs de treball 

que s’ofereixen. 

Competències: 

     C5 (àmbit social). 

     C6 (àmbit social). 
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Objectiu 4. Reconèixer els valors emprenedors 

que són aplicables en situacions quotidianes i 

en diverses activitats professionals. 

Competències: 

     C1   (àmbit matemàtic). 

     C11 (àmbit social). 

 

 

 

 

Objectiu 5. Realitzar activitats que 

contribueixin a millorar el treball en equip.  

Competències: 

     C12 (àmbit social). 

 

Objectiu 6. Valorar el paper de l’empresa com a 

productora de béns i serveis, i com a 

generadora de llocs de treball. 

Competències: 

     C3   (àmbit social). 

     C12 (àmbit social). 

 

Objectiu 7. Identificar les competències, 

interessos i actituds envers la feina per poder 

prendre decisions de formació i inserció laboral 

i adaptar-se de manera flexible als canvis que 

puguin produir-se al llarg de la vida personal i 

professional.  

Competències: 

     C10 (àmbit social). 

     C11 (àmbit social). 
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4. CRITERIS D’AVALUACIÓ D’ECONOMIA 
Matèria optativa de 4t d’ESO 

 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana 

d’assoliment satisfactori (AS 5). 

 

 

OBJECTIUS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

Objectiu 1. Explicar les principals 

característiques que diferencien el 

sistema d’economia de mercat 

respecte d’altres sistemes.   

Competències: 

     C1 (àmbit social). 

     C3 (àmbit social). 

 

Objectiu 2. Prendre consciència de la 

interdependència dels factors 

econòmics i reflexionar sobre les 

conseqüències del propi 

comportament com a agent 

econòmic.  

Competències: 

     C4 (àmbit social). 

     C7 (àmbit social). 

 

Objectiu 3. Utilitzar models per a 

l’anàlisi de la realitat econòmica. 

Proposar mesures de política 

econòmica que puguin resoldre 

determinats desequilibris 

econòmics. 

Competències: 

  



 

55 
 

     C3 (àmbit social). 

     C1 (àmbit matemàtic). 

     C6 (àmbit matemàtic). 

Objectiu 4. Interpretar taules amb 

indicadors econòmics. Utilitzar 

tècniques de tractament de dades 

per tal d’analitzar la informació 

econòmica i reconèixer la 

interdependència de les diferents 

variables que mesuren l’activitat 

econòmica. 

Competències: 

     C6 (àmbit social). 

     C7 (àmbit matemàtic). 

 

 

 

 

Objectiu 5. Comparar algunes 

macromagnituds de diferents 

moments històrics de l’economia 

catalana, espanyola, europea i 

internacional per analitzar i valorar 

les repercussions del creixement 

econòmic sobre el medi ambient i la 

qualitat de vida de les persones. 

Competències: 

     C2 (àmbit social). 

     C5 (àmbit social). 

     C6 (àmbit matemàtic). 

 

Objectiu 6. Determinar per a un cas 

senzill l’estructura d’ingressos i 

costos d’una empresa, i calcular-ne 

el benefici.    

. 
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Competències: 

     C1 (àmbit matemàtic). 

     C2 (àmbit matemàtic). 

Objectiu 7. Reconèixer el 

funcionament bàsic del diner i 

diferenciar els tipus de comptes 

bancaris i de targetes emeses com a 

mitjà de pagament. 

Competències: 

     C1 (àmbit social). 

 

Objectiu 8. Reconèixer els valors 

emprenedors que són aplicables en 

situacions quotidianes i en diverses 

activitats professionals i aplicar-los 

al disseny d’una idea empresarial 

viable, tot emprant les eines 

adequades i analitzant la 

informació necessària. 

Competències: 

     C12 (àmbit social). 

     C13 (àmbit social). 

     C3   (àmbit matemàtic). 
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ÀMBIT ARTÍSTIC 
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1. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE MÚSICA 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

PERCEPCIÓ I ESCOLTA 

     Competències: 

     C1. 

     C2. 

 

 

C1: Utilitzar estratègicament els elements dels 

llenguatges visual, musical i corporal per 

analitzar les produccions artístiques. 

C2: Mostrar hàbits de percepció reflexiva i 

oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn 

natural i cultural. 

 

 

EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I 

CREACIÓ 

     Competències: 

     C3. 

     C5. 

    

 

C3: Interpretar música de forma individual i 

col·lectiva utilitzant la veu, els instruments, el 

cos i les eines tecnològiques. 

C5: Compondre amb elements dels llenguatges 

artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de 

cada àmbit. 

 

 

SOCIETAT I CULTURA 

     Competències: 

     C8. 

     C10. 

 

 

C8: Valorar amb respecte i sentit crític, les 

produccions artístiques en els seus contextos i 

funcions. 

 C10: Fer ús del coneixement artístic i de les 

seves produccions com a mitjà de cohesió i 

d’acció prosocial. 
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2. CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

PERCEPCIÓ I ESCOLTA 

     Competències: 

     C1. 

     C2. 

 

C1: Utilitzar estratègicament els elements dels 

llenguatges visuals per analitzar les produccions 

artístiques. 

C.2: Mostrar hàbits de percepció reflexiva  i 

oberta de la realitat visual de l’entorn natural i 

cultural. 

 

EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ 

I CREACIÓ 

     Competències: 

     C4. 

     C5. 

     C6. 

     C7. 

 

C4: Interpretar i representar amb formes 

bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en 

moviment. 

C5: Compondre amb els elements dels 

llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques 

pròpies de cada àmbit. 

C6: Experimentar i/o improvisar amb 

instruments i tècniques dels llenguatges 

artístics. 

C7: Desenvolupar projectes artístics disciplinaris 

o transdisciplinaris tant personals com 

col·lectius. 

 

SOCIETAT I CULTURA 

     Competències: 

     C8. 

     C9. 

     C10. 

 

 

C8: Valorar amb respecte i sentit crític les 

produccions artístiques en els seus contextos i 

funcions. 

C9: Gaudir de les experiències i creacions 

artístiques com a font d’enriquiment personal i 

social. 

C10: Fer ús del coneixement artístic i de les 

seves produccions com a mitjà de cohesió i 

d’acció prosocial. 
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ÀMBIT 

D’EDUCACIÓ 

FÍSICA 
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1. CRITERIS D’AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE 

     Competències: 

     C1. 

     C2. 

 

Realitzar escalfaments generals i específics de 

forma autònoma, reconeixent els seus efectes. 

Regular la intensitat de treball mitjançant el control 

de la freqüència cardíaca. 

Dur a terme un pla de treball per al manteniment  

o millora de la condició física. 

Programa Suport Vital Bàsic. 

 

ESPORT 

     Competències: 

     C3. 

     C4. 

Aplicar aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris en 

els diferents tipus d’esports. 

Participar activament en activitats esportives 

individuals, col·lectives i d’oposició, acceptant els 

resultats obtinguts. 

 

ACTIVITAT FÍSICA I TEMPS DE 

LLEURE 

     Competències: 

     C5. 

     C6. 

Aprendre jocs i activitats que puguin ser posats en 

pràctica en el medi natural. 

 

Crear i mostrar conscienciació i respecte pel medi 

natural. 

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 

CORPORAL 

     Competències: 

     C7. 

     C8. 

Participar en balls tradicionals (bastons), adaptant la 

seva execució a la dels companys i companyes i a la 

música. 

Conèixer i demostrar els diferents rols dels 

participants en les figures d’Acrosport, amb la 

tècnica de posició correcta i de forma segura. 

Realitzar activitats amb suport musical, de manera 

individual i col·lectiva, amb coordinació i 

sincronització. 
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ÀMBIT DE 

CULTURA I 

VALORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 

1. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RELIGIÓ 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

Matèria: 

RELIGIÓ 

 

 

         OBSERVACIONS 

 

PARTICIPACIÓ 

 

Participació activa i dinàmica durant les classes (aportació 

d’opinions, experiències, idees, exemples ...) 

PROVES o 

DINÀMIQUES 

 

Proves o dinàmiques orals i escrites a la classe. 

TREBALLS I 

DEURES 

 

Nota de deures i treballs (individuals i/o de grup). 

MATERIAL 

 

Material encomanat per poder fer les classes o activitats. 

 

ACTITUD 

 

Actituds de cooperació, participació, respecte, interès i solidaritat. 
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2. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CULTURA I VALORS ÈTICS 
 

Se supera la matèria amb dos trimestres assolits i una mitjana d’assoliment satisfactori 

(AS 5). 

 

DIMENSIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

PERSONAL 

     Competències: 

     C1. 

     C2. 

     C3. 

     C4. 

 

 

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

- Assumir actituds ètiques derivades de la 
Declaració Universal dels Decrets Humans. 

- Qüestionar-se i usar l’argumentació per 
superar prejudicis i consolidar els 
pensament. 

- Identificar els aspectes ètics de cada 
situació i donar-hi respostes adients i 
preferentment innovadores. 
 

 

INTERPERSONAL 

     Competències: 

     C5. 

     C6. 

 

 

- Mostrar actituds de respecte actiu envers 
les altres persones, les cultures, les 
opcions i les creences. 

- Aplicar el diàleg i exercitar totes les 
habilitats que comporta, especialment per 
a la solució de conflictes interpersonals i 
per afavorir la cultura de la pau. 
 

 

SOCIAL 

     Competències: 

     C7. 

     C8. 

     C9. 

     C10. 

 

- Comprendre i valorar el nostre món a partir 
de les arrels culturals que l’han configurat. 

- Copsar les dimensions ètiques dels grans 
relats literaris i de les obres artístiques 

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

- Realitzar activitats de participació i de 
col·laboració que promoguin actituds de 
compromís i democràtiques. 
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M 
On s’aprèn allò que mai s’oblida 


