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El Llibre Blanc de l’Avaluació de l’Institut XXV Olimpíada 

El Llibre Blanc de l’Avaluació. Així hem titulat aquest document que recull els aspectes 

pràctics referents a l’avaluació acadèmica de l’alumnat. 

El procés d’ensenyament – aprenentatge té unes fites marcades que s’han de concretar en uns 

resultats avaluatius per constatar el procés de maduració acadèmica de l’alumnat. 

L’avaluació requereix concretar el que s’ha de valorar, quins continguts, quines activitats, quins 

conceptes cal adquirir per obtenir una valoració positiva. També quin esforç cal realitzar per 

aconseguir l’assoliment dels objectius marcats. 

Per altra banda, cal analitzar l’oportunitat de les activitats realitzades, la coherència del procés 

plantejat per a l’assoliment de les competències bàsiques, les competències generals i 

específiques de cada àrea o matèria. 

Cal determinar les condicions per a superar cada matèria, el grau de maduresa, el progrés 

acadèmic que realitza cada alumne i cada alumna i, també, com es valora cadascun d’aquests 

ítems en la nota que es lliurarà a l’alumnat i a llur famílies. 

Finalment, cal establir, quins són els mínims per a superar un curs, una etapa i per obtenir el 

graduat en secundària obligatòria que obre les portes a estudis posteriors. 

Per poder donar valoracions globals de curs o d’etapa de cada alumne i de cada alumna, l’equip 

de professorat que imparteix les diferents matèries es reuneix en sessió d’avaluació i analitza 

resultats. L’anàlisi permet la valoració acadèmica i atorga una avaluació trimestral a l’alumnat, 

així com una avaluació final en cada curs. 

La valoració conjunta té els seus elements d’anàlisi en cada matèria que, en aquest Llibre Blanc 

de l’Avaluació es recullen d’acord amb la normativa vigent. Cada matèria té uns objectius 

plantejats que ha d’assolir l’alumnat; objectius que, tot i ser específics responen a unes 

competències bàsiques i ampliables que permeten a l’alumnat fer un progrés en la seva formació 

acadèmica. Les competències es treballen transversalment però, cadascuna d’aquestes 

competències té una incidència més o menys específica en cada matèria i permet formular uns 

continguts que s’imparteixen a les sessions de classe per tal que l’alumnat vagi progressant en 

els seus coneixements i, a més s’usen unes estratègies determinades que es concreten en 

activitats que cal realitzar per poder fer una assumpció dels continguts. 
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Per realitzar el procés avaluatiu d’acord amb la normativa, es recull, a mode d’introducció, en el 

Llibre Blanc de l’Avaluació els textos bàsics normatius que fan referència a les Competències 

Bàsiques i a l’avaluació. 

El BLOC A està centrat en aspectes general de l’avaluació amb els referents normatius que hi 

donant les pautes. 

El BLOC B fa una concreció en els departament i seminaris didàctics de: 

a) Els objectius plantejats per a cada matèria del currículum. 

b) Les competències generals i específiques treballades en cada departament i seminari. 

c) Els criteris d’avaluació i les activitats d’avaluació i recuperació de cada matèria, amb un 

epígraf específic pel que fa als dos objectius del Pla d’Autonomia de Centre (PAC) 

referits a competències comunicatives: 

a. La lectura i comprensió de textos. 

b. L’expressió oral. 

El BLOC C concreta l’avaluació final, tant de cada curs com la de l’etapa de l’ESO que clou 

amb el graduat en Secundària Obligatòria o el certificat d’escolaritat en l’ESO. 

Finalment, uns ANNEXOS amb el protocol per a les reunions de l’equip docent en sessió 

d’avaluació i, els documents per elaborar les estadístiques de l’avaluació per veure el seguiment 

acadèmic, expressat en percentatges, de l’evolució dels processos pel que fa a resultats de les 

avaluacions per matèries i poder-ne fer l’anàlisi de les dades per a la millora dels processos 

d’ensenyament–aprenentatge de l’Institut XXV Olimpíada 
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a) Competències bàsiques en el currículum de l’ESO1 

S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i 

interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents 

sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social 

de cada situació. Els currículums d’educació primària i secundària obligatòria inclouen les vuit 

competències bàsiques que ha d'assolir l'alumnat en finalitzar l'educació bàsica.  

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

Competències comunicatives:  

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.  

Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els 

llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb 

l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.  

Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat 

lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada.  

2. Competències artística i cultural.  

Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i 

artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels 

pobles. A més, suposa saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i 

eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que 

facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.  

 

Competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital.  

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints 

suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. 

Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan 

calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les 

seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=28  
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4. Competència matemàtica.  

Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els 

símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus 

d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per 

entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i 

el món laboral i social.  

5. Competència d'aprendre a aprendre.  

Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de 

competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la la capacitat de cooperar, 

d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per 

transformar la informació en coneixement propi.  

Competències personals: 

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal.  

Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i 

interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, 

autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de 

demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. I també la capacitat 

d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar 

les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant 

en l’àmbit personal com en el social i laboral.  

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN  

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  

Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es 

rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van 

produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural.  

Implica també la diferenciació  i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de 

coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament 

tecnològic.  

8. Competència social i ciutadana.  

Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant 

el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri 
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propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, 

solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.  

 

 

 

 

 

 

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees i matèries curriculars han de tenir en compte el 

desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes 

les àrees i matèries es tinguin en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les 

personals i, de les específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina. Els 

criteris d'avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d'adquisició de les distintes 

competències. Per tenir una visió més precisa de com en cadascuna de les àrees i matèries curriculars es 

plantegen aquestes competències bàsiques, en la introducció de cadascuna d'elles es precisa com 

contribueix a desenvolupar-les.  

La determinació dels projectes i el funcionament del centre, l'organització de les activitats a l'aula, així 

com les activitats complementàries i extraescolars poden contribuir, també, a l'adquisició de les 

competències bàsiques.  

L'expressió oral i l'expressió escrita són eines fonamentals per al desenvolupament de les competències 

bàsiques i han d'estar incloses en el desenvolupament de totes les àrees i matèries.  

Per avançar en l'assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos 

d'ensenyament i d'aprenentatge entorn als quatre eixos següents:  

• Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. Aprendre a ser i actuar de manera autònoma per tal 

que cadascú construeixi la pròpia manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser per a desenvolupar-se 

en les situacions que l'àmbit escolar i la pròpia vida plantegen. Treballar l'autoconeixement, la 

construcció i l'acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l'autoexigència i el 

desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge, el pensament crític i els hàbits responsables és 

essencial per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.  

• Aprendre a pensar i comunicar. Aprendre a pensar i comunicar per tal d'afavorir la comprensió 

significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. 

Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de 
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llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital...) en la comunicació d'informacions, sentiments i 

coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges afavoreix la 

construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament.  

• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per tal de potenciar la 

utilització dels coneixements de què es disposa per interpretar la realitat, establir diàlegs interactius 

sobre fets i situacions, afavoreix la construcció de coneixements més significatius i cada vegada més 

complexos, i el compromís per implicar-se en processos de millora. Explorar, experimentar, formular 

preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes, cercar alternatives esdevenen 

elements clau en els processos de formació de l'alumnat.  

• Aprendre a conviure i habitar el món. Aprendre a conviure i habitar el món per tal que els nois i 

noies esdevinguin ciutadans i ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La 

conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament 

d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, la gestió 

positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, afavoreixen la cohesió social i la 

formació de persones compromeses i solidàries.  
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b) Competències generals del batxillerat2 

Les matèries del batxillerat s’orienten i estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els 

ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa com l’aplicació de coneixements i 

destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits 

en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l’experiència 

adquirida. 

La competència implica comprendre la lògica interna dels recursos dels quals es disposa, sospesar-los 

com a mitjans per a l’acció i triar aquells que, en cada cas, s’acosten més i millor a l’objectiu. Això 

significa posar en marxa tàctiques de racionalitat pràctica a l’hora de prendre decisions i actuar. Des 

d’aquest punt de vista, la persona competent sap què vol, coneix les seves aptituds, entén la situació en 

què es troba i actua de la millor manera possible per aconseguir el que es proposa. Per tant, la 

competència inclou sabers i destreses, però també un grau elevat d’iniciativa personal, responsabilitat, 

flexibilitat i capacitat crítica. 

L’assoliment de competències avança paral·lelament a l’adquisició de coneixements, destreses i actituds. 

Així, doncs, ser competent pressuposa haver adquirit coneixements i destreses i haver construït diferents 

actituds que poden anar des de la gestió de les pròpies emocions fins al desenvolupament de les habilitats 

socials. 

La competència és, fonamentalment, acció, i només s’arriba a ser competent posant en pràctica els propis 

recursos. L’alumnat hauria de poder aplicar els continguts que aprèn a mesura que els va aprenent, a 

través d’exercicis en què hagi de resoldre problemes progressivament complexos, integrar coneixements i 

transferir-los d’un context a un altre. 

Així mateix, l’enfocament competencial subratlla que el principal mecanisme de fixació del que s’aprèn 

és la vivència de la seva utilitat. S’aprèn el que funciona a la pràctica, el que és útil i vàlid per a la 

construcció de la pròpia vida. L’alumnat hauria d’experimentar la utilitat d’allò que aprèn, resolent 

qüestions significatives, i adonant-se que allò que ha après és la condició que li permet continuar 

aprenent. Atès que una competència comporta seleccionar els recursos més adients per a cada cas, 

l’alumnat hauria de conèixer l’entramat d’allò que aprèn i entendre les possibilitats del seu ús. Ha de tenir 

consciència, doncs, de la relació que existeix entre els diferents continguts d’aprenentatge i les condicions 

per usar-los. Normalment, la resolució de problemes implica la integració de diferents tipus de sabers; per 

aquesta raó s’haurien de proposar activitats que relacionessin les àrees del coneixement i mostressin la 

utilitat d’usar el que se sap en altres contextos. Transferir coneixements d’un context a un altre és la 

finalitat principal de l’aprenentatge per competències. I ja que les competències són capacitats que poden 

aplicar-se a qualsevol realitat, cal treballar-les de manera transversal. Tanmateix, com que la competència 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat. 
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és acció i l’acció es dóna sovint en un context social, cal integrar la relexió moral i l’educació en valors 

en el treball de qualsevol matèria. També cal afavorir la interacció social i, per tant, proposar a l’alumnat 

la resolució de qüestions en què hagi d’aplicar els seus recursos en col·laboració amb altres companys o 

companyes. 

Els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que hi ha al darrere dels quatre sabers que 

conformen les competències (saber, saber fer, saber ser i saber estar), vénen definits pel currículum. 

L’enfocament competencial d’aquests continguts recomana treballar-los de manera que l’alumnat en 

comprengui la lògica interna i sàpiga emprar-los, de manera selectiva i raonada, quan els necessiti, 

evidenciant així que és competent. 

Per tot això, convé idear tasques educatives en què l’alumnat pugui aplicar allò que sap, en contextos 

diferents i en relació amb qüestions diverses, significatives i funcionals. Ensenyar i aprendre per 

competències pressuposa accentuar en la didàctica de cada disciplina aquelles activitats d’ensenyament i 

aprenentatge susceptibles de produir coneixements, destreses i actituds que puguin ser mobilitzats en 

situacions concretes com, per exemple, pràctiques de treball en grup cooperatiu, tutorització de recerques, 

resolució de qüestions en grup, plantejament de situacions que comportin l’expressió i interacció oral, etc. 

En definitiva, ensenyar i aprendre per competències implica, doncs, accentuar la dimensió pràctica i 

alhora global de l’aprenentatge. 

Aquestes recomanacions serveixen també per a les activitats d’avaluació, que han de ser coherents amb 

l’enfocament competencial dels aprenentatges. En aquest sentit, haurien de mesurar les competències per 

mitjà d’activitats en què l’alumnat hagi de triar els coneixements, les destreses i les actituds més adients 

per resoldre-les, construir la seva resposta i, si escau, explicar el procés que ha emprat en la resolució. 

També implica emfatitzar, en les activitats d’avaluació, la mobilització dels diversos coneixements 

adquirits davant de situacions noves tot i que similars a les treballades a l’aula. I, de manera compartida 

amb els membres de l’equip docent, identificar i programar conjuntament tant com es pugui les activitats 

d’aprenentatge que contribueixin a desenvolupar i consolidar les competències generals que preparen per 

a la incorporació a la vida adulta i per continuar aprenent al llarg de la vida. 
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Competències generals del batxillerat i competències específiques de les matèries 

Una persona és competent quan actua a la pràctica activant de manera conjunta el seguit de competències 

que posseeix. Sovint les unes no tenen sentit de ser sense les altres. A la pràctica, les persones competents 

combinen les capacitats derivades de la pròpia formació tècnica o acadèmica amb el correcte 

comportament social, l’aptitud per treballar en equip o la facultat d’emprendre iniciatives i fins i tot de 

córrer riscos calculats. Tanmateix, resulta pertinent distingir les competències en dues gran tipologies: les 

competències generals del batxillerat i les específiques de cada matèria, que es presenten en el 

desplegament curricular de cadascuna. 

En el batxillerat cada matèria posseeix una epistemologia pròpia: el seu objecte de coneixement, el 

mètode que utilitza, els valors que fa intervenir i els resultats que obté juntament amb les seves finalitats o 

aplicacions. Encara que les realitats naturals, humanes o socials són úniques i integrades, el seu 

coneixement al llarg de la història s’ha construït a partir de mirades específiques sobre aquestes realitats. 

D’aquests punts de vista o esguards particulars sobre la realitat en neixen les anomenades competències 

específiques, que són les que es deriven de l’epistemologia pròpia de cada disciplina i que estan 

referenciades en els seus currículums respectius. 

Però també és cert que totes les disciplines desenvolupen directament o indirecta un conjunt de 

competències que tenen un caràcter transversal o comú. Tota matèria del batxillerat promou, per exemple, 

l’obtenció d’informació o la seva comunicació a través de la llengua oral o escrita, proposa l’adquisició 

d’informació a través d’Internet i la seva comunicació a través de tecnologies digitals o bé estimula en 

l’alumnat la regulació del propi aprenentatge i la interrelació amb els altres. 

 

En el batxillerat s’identifiquen com a competències generals i comunes les sis competències 

següents:  

1) competència comunicativa,  

2) competència en recerca,  

3) competència en la gestió i el tractament de la informació,  

4) competència digital,  

5) competència personal i interpersonal i  

6) competència en el coneixement i la interacció amb el món. 

Aquestes competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’etapa 

educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors. 

Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s’hi treballen, així com la 

contribució de la matèria al desenvolupament de les competències generals. 
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A continuació es descriuen els aspectes nuclears de les competències generals del batxillerat, que caldrà 

exercitar en tots dos cursos i des de totes les matèries, la tutoria i les diferents activitats del centre per 

aconseguir un aprenentatge competencial global. 

 

1. Competència comunicativa 

La competència comunicativa es fonamenta en l’ús de les llegües en contextos comunicatius diversos. 

Aquesta competència suposa mobilitzar els recursos lingüístics orals i escrits per poder-los aplicar a les 

diverses circumstàncies acadèmiques i socials i constitueix una competència imprescindible per aprendre, 

per relacionar-se i per interaccionar amb el món. És una competència de totes i cadascuna de les matèries 

del batxillerat, ja que totes les disciplines utilitzen necessàriament l’expressió oral i escrita com a 

instrument per comunicar la informació i per transformar aquesta informació en coneixements cada cop 

més complexos. Aquesta competència suposa que al final del batxillerat l’alumnat sap relacionar-se amb 

els altres en català i castellà –i almenys també en una llengua estrangera– oralment, per escrit i també a 

través de l’ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir, quan calgui, la comunicació no verbal i les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Posseir la competència comunicativa significa ser capaç de mobilitzar totes les capacitats d’expressió 

quan cal en els diversos contextos acadèmics i socials. En algunes circumstàncies caldrà expressar fets, 

conceptes, idees i pensaments i, en altres, convindrà expressar correctament emocions i sentiments. La 

competència comunicativa implica també una actitud d’estimació de la creativitat implícita en l’expressió 

d’idees, experiències o sentiments. 

La competència comunicativa, a més, afavoreix i participa en el desenvolupament de les altres 

competències generals, com la personal i interpersonal, la competència en el coneixement i interacció 

amb el món i la competència en la gestió i el tractament de la informació, atès que amb la comunicació es 

relacionen les accions de cercar i gestionar la informació, treballar cooperativament, interpretar la realitat, 

habitar el món i conviure-hi i desenvolupar el pensament i identitat propis. 

Per bé que hi ha diversos llenguatges (plàstic, musical, corporal, etc.), tots els aprenentatges requereixen, 

poc o molt, la comunicació oral i escrita. Totes les matèries del currículum sense excepcions utilitzen 

l’expressió oral i escrita com a instrument de comunicació i com a mitjà imprescindible per a la 

descripció, l’explicació, la justiicació, la interpretació i l’argumentació dels coneixements específics de 

cada disciplina. La llengua també resulta imprescindible per a l’organització i autoregulació del propi 

pensament, i també per a la gestió de les pròpies emocions i la conducta. 

La competència comunicativa possibilita el diàleg i la interacció adequada amb altres persones i facilita 

l’aproximació a altres cultures. L’ús no sexista del llenguatge permet representar la realitat des de la 

diversitat i riquesa de les dones i els homes. És un instrument essencial per compartir el coneixement i per 
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desenvolupar les diverses activitats d’aprenentatge, en les quals hi té un paper fonamental l’expressió 

oral. A través de l’estudi de cada disciplina cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar sobre la base 

del contingut especíic de cada aprenentatge. El diàleg és un bon recurs per iniciar els temes, per compartir 

els coneixements i per discutir i contrastar opinions de manera eficient en el treball en grup. 

Aprendre a comunicar abasta l’ús dels registres lingüístics i també dels llenguatges audiovisuals i els 

mitjans de comunicació, tant des del vessant de proporcionar eines a l’alumnat per descodificar-los, com 

de disposar d’eines per comunicar de manera creativa i personal els resultats d’una recerca o problema 

plantejat en el context de qualsevol matèria del batxillerat, incloent-hi el treball de recerca. Implica també 

una formació en cultura audiovisual que permeti que l’alumnat complementi la comunicació lingüística 

amb altres estratègies comunicatives no lingüístiques, que requereixin la mobilització de les principals 

tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics en el seu vessant comunicatiu i 

d’expressió d’idees, experiències i sentiments. 

En síntesi, el desenvolupament de la competència comunicativa comporta el diferent domini de llengües, 

tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement, quan calgui, d’altres llenguatges 

(audiovisual, corporal, musical, plàstic, etc.) en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre 

a aprendre. 

 

2. Competència en gestió i tractament de la informació 

La competència en gestió i tractament de la informació és el conjunt de capacitats i destreses que 

permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts 

diverses i en diferents suports, tant en l’àmbit acadèmic com en la vida quotidiana. Constitueix una 

competència important per obtenir coneixements útils o, en la seva pràctica inicialment guiada, arribar al 

punt de ser autònom en els processos d’aprenentatge al llarg de la vida. 

Aquesta competència inclou la capacitat de distingir entre els diferents tipus de fonts i suports i de fer ús 

de les biblioteques tradicionals o electròniques, incloent-hi les destreses de cerca d’informació a les 

xarxes de tota mena (Internet i intranets). També contempla la capacitat de valorar si la informació 

obtinguda és pertinent d’acord amb les preguntes formulades o en funció dels objectius proposats, com la 

facultat de convertir-la en coneixement. 

En el batxillerat les activitats centrals per a l’adquisició d’aquesta competència són les que es 

desenvolupen d’una manera especial en les activitats experimentals o de recerca de cada matèria i en tota 

mena de treballs acadèmics autònoms, en particular tot el potencial que es vehicula per mitjà del treball 

de recerca. Tot i que analíticament és una competència clarament distingible de les altres, es relaciona de 

manera directa amb la competència en recerca i amb la competència digital, atenent al lligam entre 

l’accés, la gestió i la difusió de la informació i les TIC. 
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Existeixen dos nivells en l’adquisició d’aquesta competència, que en un cert grau ja han estat treballats en 

les etapes educatives anteriors: d’una banda, el maneig de la informació i, de l’altra, la gestió d’aquesta 

informació per tal de generar coneixement. 

Pel que fa al maneig de la informació, cal destacar en primer lloc la necessitat de construir 

acadèmicament cada matèria mitjançant les activitats d’aprenentatge pròpies que integren la capacitat 

d’interpretar la demanda per tal de decidir quina mena d’informació cal cercar o bé de deinir de manera 

clara quin és el problema a resoldre per tal d’indagar-ne la solució. Caldrà, en segon lloc, desenvolupar el 

conjunt de procediments genèrics adequats seguint aquests passos: identificar i localitzar la informació, 

seleccionar la que és directament rellevant i necessària per resoldre la demanda o el problema, accedir al 

ventall de fonts que calgui i, finalment, avaluar-ne la qualitat i la fiabilitat. 

En relació amb la gestió de la informació obtinguda per tal de generar coneixement, les activitats 

d’ensenyament i aprenentatge de totes les matèries han de contemplar de manera comuna la construcció 

d’una seqüència clara per tal de permetre que l’alumnat assoleixi les capacitats d’ordenar i classificar la 

informació, tant a través dels mitjans convencionals com de les TIC; analitzar, contrastar i interpretar la 

informació obtinguda aplicant les tècniques i els conceptes que caracteritzen cada font i l’epistemologia 

pròpia de cada matèria; i, finalment, sintetitzar i comunicar els resultats obtinguts a través dels mitjans 

convencionals o de les TIC. Aquesta competència es relaciona, doncs, de manera significativa amb les 

competències comunicativa, digital i en recerca i s’adquireix en el marc de totes les matèries i, d’una 

manera especial, en el treball de recerca. 

Aquesta competència fa possible que l’alumnat prengui consciència de la dimensió ètica en el maneig i ús 

de la informació, és a dir, de conèixer la forma adequada de respectar els drets d’autoria, la manera de 

citar adequadament les fonts consultades i l’ús ètic de la informació obtinguda. 
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3. Competència digital 

L’alfabetització digital constitueix avui una necessitat prioritària. El seu dèficit o absència contribueix a 

l’empobriment de les possibilitats personals tant en el món acadèmic –en què el coneixement digital ja 

resulta pràcticament imprescindible– com en el personal i, sobretot, en el laboral. En l’anomenada 

societat del coneixement, la ignorància digital pot provocar situacions de marginació i d’injustícia social. 

La competència digital és la facultat de mobilitzar en situacions singulars diverses, de caràcter acadèmic, 

social o personal, el conjunt de capacitats i destreses derivades dels coneixements teòrics i pràctics bàsics 

de la societat de la informació, de la seva cultura i dels seus productes, així com de les bones pràctiques 

del seu entorn. 

Per al desenvolupament d’aquesta competència digital cal que les activitats d’aprenentatge de les diverses 

matèries del batxillerat emprin i actualitzin els aspectes bàsics de les eines tecnològiques, el tractament de 

la informació i les possibilitats comunicatives i creatives de les xarxes virtuals. Per assolir aquesta 

competència cal disposar de capacitat i recursos tecnològics i utilitzar-los en el tractament i la gestió de la 

informació. 

A més de l’ús individual actiu o passiu de les eines telemàtiques dins o fora de l’aula, cal introduir-se en 

els entorns no presencials de la comunicació digital i potenciar-los. Aquestes noves eines possibiliten, a 

més, la comunicació personal i també la interacció i la cooperació. Mitjançant les activitats 

d’aprenentatge de les diverses matèries del batxillerat, convé iniciar la creació de petites comunitats de 

treball no presencial que permetin compartir coneixement sempre a partir de bones pràctiques i de 

conductes ètiques en el seu ús. 

En l’horitzó d’una alfabetització digital bàsica i coherent, aquesta competència pressuposa orientar els 

esforços d’aprenentatge per mobilitzar-ne els recursos derivats de la seva adquisició, tant en l’ús 

estrictament operacional (obtenir informació i comunicar-la) com també en una utilització productora de 

coneixement o de productes culturals. En aquest sentit aquesta competència cal que sigui operacional i 

funcional. 

 

 

4. Competència en recerca 

S’entén per competència en recerca la facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per 

aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes 

rellevants que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i 

actituds que es posseeixen. 
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Aquesta competència implica la construcció, dins l’epistemologia de cada matèria del batxillerat, de la 

capacitat d’elegir amb criteri propi, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per 

desenvolupar les opcions i els plans –en el marc dels projectes individuals o col·lectius– amb 

responsabilitat, rigor i perseverança. La capacitat creativa i de recerca per imaginar projectes i 

desenvolupar-los amb l’ús de les tècniques adequades comporta un grau d’autonomia que s’adquireix 

dins el marc de l’etapa del batxillerat i amb l’orientació i guia del professorat. 

La competència en recerca està íntimament relacionada amb les competències comunicatives i de 

tractament i gestió de la informació, ja que inclou el desenvolupament de la creativitat i l’esperit de 

recerca, que equival a imaginar i formular-se preguntes, ser emprenedor i prendre decisions, planificar la 

metodologia de recerca, actuar, avaluar i autoavaluar-se, i extreure’n conclusions. 

Al llarg del batxillerat l’alumnat ha de desenvolupar la competència en recerca i ha de ser capaç 

d’exercir-la en les diferents matèries del currículum. Cal, doncs, que els procediments lligats a la recerca 

–formulació d’hipòtesis o d’objectius, tractament de la informació obtinguda, argumentació i 

interpretació, redacció de conclusions en funció de la hipòtesi i els objectius i exposició oral o escrita de 

resultats– siguin presents i s’exercitin des de les diferents matèries. El procés creatiu també participa de la 

competència en recerca, ja que les activitats creatives es construeixen des de la memòria d’allò viscut i 

experimentat prèviament, que és el que permet assentar els processos creatius i cercar nous camins. 

A banda de les activitats d’aprenentatge de cada matèria, que inclouen certs procediments de recerca 

quantitativa i qualitativa, és prescriptiva al batxillerat la realització d’un treball de recerca, que esdevé un 

model de tasca o conjunt de tasques en les quals es posen en joc recursos i simultàniament s’aprèn a 

mobilitzar-los. Aquests recursos vindrien constituïts –a més de la facultat de formular-se preguntes, 

hipòtesis i objectius i de determinar el mètode a seguir– per la realització de treballs de camp o 

experimentals, la recopilació i selecció de la informació pertinent, l’avaluació dels resultats, l’ajustament 

dels processos i les metodologies, si escau, i l’elaboració i comunicació del treball final amb el contingut i 

la forma adients. 

La finalitat educativa del treball de recerca no consisteix solament a trobar resultats als interrogants 

inicials plantejats sinó a saber-los formular clarament i aplicar un mètode per respondre’ls i comunicar la 

investigació feta encara que els resultats finals siguin reduïts o parcials. Les virtuts educatives de l’esforç 

que suposa realitzar el treball de recerca i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven –si el procés es fa 

adequadament– són d’un valor indiscutible per consolidar de manera coherent l’esperit d’iniciativa i 

l’autonomia de l’aprenentatge. El treball de recerca, en definitiva, i la competència que desenvolupa 

resulten particularment útils per determinar si l’estudiant ha après a treballar de manera autònoma, una de 

les finalitats més importants d’aquesta etapa educativa. 
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5. Competència personal i interpersonal 

La competència personal i interpersonal és la facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i destreses 

que permeten, d’una banda, l’autoconeixement i el coneixement dels altres i, d’una altra, treballar en 

entorns col·laboratius. 

El desenvolupament de la competència personal i interpersonal resulta imprescindible en la concepció de 

l’educació per a tota la vida, ja que en el món d’avui les persones han d’adquirir flexibilitat i versatilitat 

per adaptar-se a entorns d’aprenentatge canviants, han de mostrar autocontrol, creativitat i esperit 

emprenedor, han de saber treballar en equip i disposar d’habilitats dialògiques i de mediació i, finalment, 

han d’exercir la ciutadania activa, és a dir, actuar amb compromís per millorar l’entorn des de la seva 

acció individual. El procés creatiu també es relaciona amb determinats factors personals i interpersonals, 

com la capacitat d’autocontrol emocional i de superació de les pròpies limitacions, la sensibilitat per 

captar i interpretar estímuls, l’esperit emprenedor per posar a la pràctica accions, però també la capacitat 

de treballar en equip i de reflexionar sobre la pròpia pràctica, que ha de contribuir a la millora de la 

societat. 

Es tracta d’una competència que es relaciona de manera significativa amb la competència comunicativa i 

també amb la competència de recerca, en tant que desenvolupa la capacitat de l’alumnat per treballar de 

manera autònoma juntament amb la presa conscient de decisions. Igualment, proporciona la dimensió 

ètica de la resta de competències: aprenem a ser, estar, fer i actuar per viure en comunitats més justes i 

equitatives. Aquesta competència s’adquireix en el marc de totes les matèries, de la tutoria i de les 

activitats dins i fora del centre. 

La competència personal i interpersonal es construeix, en primer lloc, per mitjà de les activitats 

d’aprenentatge de cada matèria que ajuden més a cultivar la intel·ligència emocional, és a dir, 

l’autoconeixement, la comprensió dels sentiments propis, l’habilitat de reflexionar sobre les pròpies 

experiències i la capacitat de fer-se una imatge ajustada de si mateix. Així, les activitats com ara escriure 

dietaris sobre el propi procés d’aprenentatge, distingint allò que s’entén i allò que queda confús en 

constitueixen un exemple. Aquesta competència és imprescindible per desenvolupar la capacitat 

d’autoregular els propis aprenentatges i construir el propi projecte vital, per prendre decisions i assumir-

ne els riscos i per adquirir un esperit de superació. 

En segon lloc, es construeix per mitjà d’aquelles activitats que mobilitzen diverses capacitats, destreses i 

valors interpersonals, entre les quals destaquen les habilitats socials, la capacitat de treballar en equip i de 

fer projectes en comú, la capacitat assertiva i dialògica, la mediació en la resolució pacífica de conlictes, 

l’acceptació de la diferència i de la diversitat cultural i la capacitat d’escoltar i d’aprendre dels altres a 

través d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació que ajudin a fonamentar aquest conjunt de recursos. 
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Atesa la transversalitat d’aquesta competència, cal des de totes les matèries i activitats del centre crear 

entorns d’aprenentatge que propiciïn la proactivitat, entesa com la capacitat de prendre decisions durant el 

propi procés d’aprenentatge, adquirir les eines per intervenir de manera dinàmica i activa en entorns 

col·laboratius, descobrir per si mateix les solucions als problemes, conèixer les ites a assolir i validar en 

conseqüència el propi aprenentatge, i incrementar alhora la seva motivació per aprendre més. 

 

6. Competència en el coneixement i interacció amb el món 

Aquesta competència general està relacionada amb les diferents àrees de coneixement, ja que regula els 

sabers que es consideren bàsics de cada camp d’estudi, matèria o grup de matèries i que es vehiculen, en 

gran part, per mitjà de fets i conceptes, però també de bases metodològiques i valors i actituds. Per tal de 

destriar quins d’aquests coneixements (conceptuals, metodològics o actitudinals) són veritablement 

competencials, caldrà veure de quina manera ajuden a posar en joc els coneixements adquirits per 

enfrontar-se a la comprensió integral i integrada del món natural, social i cultural, a fer-se preguntes sobre 

el seu funcionament, a aplicar el coneixement a la resolució de problemes plantejats i a fer servir els 

aprenentatges més eficaços per donar resposta a les situacions, independentment de la disciplina de què 

provinguin. 

Aquesta competència mobilitza diferents sabers escolars, referits, d’una banda, al món físic i a la 

interacció entre les persones i la naturalesa; i d’una altra, a la societat i als valors de la ciutadania, que 

tenen per objecte la comprensió i interacció amb la societat i el món on es viu i es creix, per tal de dirigir 

reflexivament les accions cap a la seva millora. 

En la dimensió d’interacció amb el món físic aquesta competència ha de permetre que l’alumnat aprengui 

a utilitzar de manera responsable els recursos dins d’una consciència de sostenibilitat del medi ambient i 

adquireixi hàbits racionals de consum i de gestió de la salut individual i col·lectiva. També li ha de servir 

per comprendre fenòmens de caire espacial, essent conscient de la incidència de l’activitat humana en el 

medi. A tot plegat, cal afegir-hi la capacitat d’integrar conceptes i principis bàsics procedents de camps 

diversos, per entendre la complexitat de les relacions entre la humanitat i el medi (producció, tecnologia, 

ciència, consum, salut, etc.) i per aplicar el marc teòric en la resolució de problemàtiques reals o 

simulades, basades en aspectes de la vida quotidiana, del món laboral o de contextos més globals. 

Aquesta competència, derivada del coneixement de totes les disciplines, li permet mostrar un esperit crític 

en l’observació de la realitat, contrastar la informació de l’àmbit disciplinari amb informacions d’altres 

contextos, valorar la diferència entre el coneixement científic i altres formes de coneixement, sense 

oblidar l’aplicació i defensa de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament 

tecnològic. 

Pel que fa a la dimensió cultural, social i cívica, aquesta competència ha de permetre que l’alumnat 
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comprengui críticament la realitat social que l’envolta, analitzi els problemes socials des d’un punt de 

vista local i alhora global, tot contemplant la multiplicitat de factors explicatius. També li ha de permetre 

tenir una consciència de la diversitat de perspectives per analitzar la realitat, de la necessitat de dialogar 

per apreciar els diferents punts de vista i consensuar elements comuns, valorant el treball col·laboratiu 

com a forma d’enriquiment personal. 

La percepció a través dels sentits proporciona informació de la realitat, a la qual s’ha de donar significat. 

Aquesta percepció depèn de l’experiència acumulada de la persona i de la seva actitud davant els 

estímuls. Cal desenvolupar entre l’alumnat una actitud proactiva per atendre la diversitat d’estímuls 

externs, així com una disposició personal oberta per afrontar i superar obstacles i experimentar nous 

camins, fent ús de la llibertat d’elecció, de la intuïció i de l’experiència o memòria creadora. Aquesta 

motivació és especialment important en els processos creatius relacionats amb les activitats artístiques. El 

procés d’elaboració d’una obra d’art implica concebre una idea, escollir els procediments adequats per 

vehicular-la, organitzar les tasques que cal realitzar, comunicar determinats continguts o propostes 

estètiques i reflexionar sobre la pròpia pràctica. 

Aquesta competència també comporta la mobilització de recursos ètics de manera que en els valors de 

referència s’actuï i es defensi el reconeixement de la igualtat de drets i d’oportunitats (en particular, entre 

homes i dones), es visualitzin les aportacions dels diferents col·lectius, es desenvolupi la conscienciació 

de la pertinença social i comunitària i s’apliquin els factors de cohesió social dins la diversitat. Finalment, 

aquesta competència s’orienta també a la construcció d’un sistema de valors propi, d’acord amb un model 

de societat plural, democràtica i solidària, al compromís social i ètic, i a la valoració crítica de les 

diferents manifestacions culturals i artístiques, evitant tota mena d’estereotips i prejudicis. 
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L’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN L’ESO I EL BATXILLERAT 
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1. Avaluació: un procés inherent a la quotidianitat docent. 

L’avaluació és un procés inherent a tota activitat d’ensenyament/aprenentatge que ha de 

permetre recollir i utilitzar informació per a prendre decisions pedagògiques.  

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua, amb observació 

sistemàtica del procés d’aprenentatge en cadascuna de les matèries i l’anàlisi global del progrés 

de cada alumne i de cada alumna en cada curs i al llarg de l’etapa. 

L’assoliment de les competències d’acord amb els objectius didàctics per part de l’alumnat està 

en funció de les estratègies d’ensenyament plantejades pel professorat i dels processos 

intel·lectuals d’aprenentatge que fa l’alumnat. Per tant l’avaluació ha de tenir en compte: 

a. Les competències generals i específiques marcades en els objectius del crèdit, tant pel que 

fa a la realitat inicial de l’alumnat, com als objectius terminals als que ha de fer referència. 

b. Els continguts treballats per tal que siguin pròxims a la realitat de l’alumnat. Tenint en 

compte la diversitat d’alumnes pel que fa a aquest apartat. 

c. Els recursos utilitzats, tant pel que fa al material bibliogràfic, discogràfic, documental i 

recollit a URL actualitzades i de rigor contrastat. 

d. El temps dedicat a cada unitat didàctica. 

e. Els objectius que s’han marcat per a cada crèdit i que responen a les competències, siguin 

generals o específiques, caldrà que quedin clarament i explícitament avaluats. 

f. La metodologia. 

Per a realitzar l’avaluació personalitzada de l’alumnat i del professorat es divideix l’avaluació 

en: Inicial, formativa i sumativa. 

 

Notes prèvies.   

1. L’avaluació és contínua, per això es realitza al llarg de cada sessió–classe i també en altres 

activitats pedagògiques, posant l’èmfasi en el desenvolupament del procés d’aprenentatge 

de l’alumnat, més que en els resultats d’aquest procés. 

2. L’avaluació és un conjunt d’activitats i tècniques encaminades a donar eines que permetin 

valorar l’assoliment dels objectius proposats per a cada crèdit, i per a l’àrea, per part de 

l’alumnat i, també, per valorar l’oportunitat o no de les activitats d’ensenyament 

aprenentatge, segons la receptivitat de l’alumnat. Per tant l’avaluació comporta atendre 

fonamentalment als processos de pensament complex de l’alumnat i al desenvolupament de 

capacitats generals i no a la quantificació d’habilitats o coneixements aïllats. L’avaluació ha 

de ser global.   
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3. L’avaluació comporta una reflexió sobre la tasca pedagògica per part de la persona docent i 

una part d’autoavaluació per part de l’alumnat respecte a l’assignatura. 

4. L’avaluació és quelcom més que una valoració quantitativa i numèrica, necessita una 

expressió qualitativa que tingui en compte la diversitat, ja que una mateixa expressió 

numèrica pot ser molt diferent per a cada alumne o cada alumna i pot constatar una bona 

tasca pedagògica o a l’inrevés. 

 

 

2. Procés avaluatiu. 

És important no oblidar que per a fer una avaluació que no sigui una simple valoració cal fer un 

procés que passarà moltes vegades per l’observació i la diagnosi, a més del conjunt d’activitats i 

tècniques realitzades a aquest efecte. 

a) Avaluació inicial. Serveix per a detectar la situació de l’alumnat individualment i grupal en 

una unitat temàtica determinada, així com el vocabulari de referència. Ajuda a posar els 

fonaments de l’edifici conceptual i procedimental que es vulgui construir. L’avaluació inicial té 

com a objectiu adequar les activitats d’ensenyament–aprenentatge a l’alumnat per tal que siguin 

una eina educativa.  

b) Avaluació formativa. Consisteix a fer un seguiment de l’assumpció dels continguts per part 

de l’alumnat, de la realització de diferents activitats i de l’actitud envers l’assignatura. 

L’objectiu de l’avaluació formativa és afinar l’adequació de les programacions i metodologies a 

l’assumpció dels objectius, per part de l’alumnat, en funció dels seus progressos i canvis.  

c) Avaluació sumativa. És el resultat lògic de l’avaluació inicial, continuada i formativa, i 

donarà informació sobre les capacitats, competències i objectius assolits per l’alumnat al final 

de la sessió–classe, de la unitat didàctica, del crèdit, del cicle o de l’etapa, alhora que permetrà a 

l’Equip Docent emetre una qualificació. Simultàniament, aquesta informació ha de servir a 

l’equip docent per qüestionar la funcionalitat del crèdit –o de l’àrea– en el conjunt del 

currículum.  

L’avaluació sumativa, per tal de fer-la concreta en una valoració o avaluació global té presents 

els tres paràmetres indicats més amunt: 

a) Situació inicial. Que té el seu indicador en l’avaluació incial i, a nivell de procés, en la 

preavaluació realitzada per cada Equip Docent. 

b) Progrés assolit per l’alumnat respecte als objectius plantejats. L’indicador d’aquest 

progrés queda reflectit en l’avaluació sumativa i, en concret, en el seguiment que el 
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professorat fa d’aquest procés i reflecteix en la llibreta de seguiment de cada alumne i 

cada alumna. En un curs, tindrà el seu punt referencial en les 3 avaluacions ordinàries i 

l’extraordinària. 

c) Les competències assolides. Les competències específiques i la transvesalitat de 

competències –competències generals– queda contretada en les programacions 

didàctiques de cada Departament o Seminari didàctic que avaluen i graden la seva 

assumpció. L’indicador serà la nota que cada docent hagi concretat, fruit del procés 

d’ensenyament–aprenentatge i acord amb els criteris establerts per cada Departament o 

Seminari didàctic.  
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3. Plantejaments generals de l'avaluació dels aprenentatges 

L’avaluació de l’alumnat és contínua, formativa i global, prenent com a referència els criteris 

d’avaluació establerts en el currículum. Ha de tenir en compte el punt de partida en el moment 

de la incorporació de cada jove al programa, el seu progrés i les competències assolides. Es 

faran, com a mínim, tres sessions d’avaluació durant el programa, incloent-hi l’avaluació final. 

Cal fer un seguiment sistemàtic de les activitats realitzades per l’alumnat i tenir-ne un registre i 

una valoració personalitzada, tot impulsant les activitats d’autoavaluació, per implicar al màxim 

el jovent en el procés d’avaluació- aprenentatge i utilitzant activitats i instruments d'avaluació 

diversos3. 

 

 

3.1. Avaluació d'alumnes de l'etapa d'ESO4 

L’avaluació i promoció de l’alumnat de l’ESO està desenvolupada en l’Ordre EDU/295/2008, 

de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del 

procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua, amb observació 

sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les matèries i l’anàlisi 

global del progrés de cada alumne/a en cada curs i al llarg de l’etapa. 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat es durà a terme en relació amb els 

criteris d’avaluació de cada matèria i l’assoliment global de les competències bàsiques, tenint en 

compte que els objectius s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts. 

Els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició de la 

Inspecció d’Educació per a possibles comprovacions. Pel que fa al material que hagi pogut 

contribuir a atorgar les qualificacions (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.), és 

convenient comentar-lo i lliurar-lo a l’alumnat com a part del seu procés d’aprenentatge. Per tal 

de garantir el dret a la revisió de qualificacions, l’alumnat haurà de conservar fins a final de curs 

el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. També, amb 

aquesta finalitat, el professorat conservarà el seu registre de qualificacions i el material 

d’avaluació que no hagi estat lliurat a l’alumnat (com ara el que s’hagi utilitzat en les 

avaluacions extraordinàries) fins al 30 de setembre del curs següent. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària. Curs 2009 – 2010. Punt 16.6. 
Avaluació dels aprenentatges. 16.6.1. 
4 Organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària. Curs 2009 – 2010. Punt 12.11. 
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En l’àmbit de llengua hi ha d’haver un treball conjunt en llengua catalana i en llengua castellana 

i, per tant, la coordinació en els criteris d’avaluació i en l’atorgament de qualificacions com a 

resultat d’aquesta avaluació. 

Alumnes matriculats que temporalment es trobin en situació d’escolarització singular, com ara 

les escolaritzacions compartides entre centre ordinari i centre d’educació especial, la realització 

d’activitats complementàries en unitats d’escolarització compartida (UEC), l’atenció educativa 

en aules hospitalàries o l’atenció educativa domiciliària, o bé internats en centres educatius del 

Departament de Justícia, l’equip directiu i els tutors del centre on són matriculats han d’establir 

els procediments necessaris per al seguiment acadèmic i per al procés d’avaluació d’aquest 

alumnat. 

Tot i que determinades matèries contribueixen en més grau a obtenir les capacitats fonamentals 

de l’educació obligatòria, s’ha de procurar l’aprenentatge de les competències bàsiques des de 

totes les matèries i, per tant, des d’aquesta perspectiva, l’avaluació, com a observació i 

diagnòstic del progrés dels aprenentatges de l’alumnat, necessita la integració de les aportacions 

de tot el professorat que imparteix docència a un mateix alumne o alumna. 

Aquesta necessitat justifica també la conveniència de limitar, particularment a 1r i 2n curs 

d’ESO, el nombre de professors diferents que ha de tenir un determinat alumne o alumna. Un 

nombre excessiu de participants en les sessions d’avaluació de l’equip docent dificulta la 

realització de la integració de parers. 

 

Per realitzar l’avaluació cada Departament i cada Seminari didàctic estableix els criteris per 

poder observar l’assumpció dels objectius plantejats que comporten diferents tipus de 

continguts i, per tant, diferents processos d’observació avaluativa. També es planteja l’avaluació 

de les competències específiques i transversals i s’acorda com s’avalua cadascun d’aquests 

paràmetres que cada professor i cada professora ha observat i ha pres nota avaluativa en la seva 

llibreta de seguiment de cada alumne i cada alumna.  

 

 

3.2. Avaluació d'alumnes de batxillerat5 

L’avaluació i promoció de l’alumnat de batxillerat està desenvolupada en l’Ordre 

EDU/554/2008, de 19 de desembre, (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008) per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària. Curs 2009 – 2010. Punt 13.8.1. 
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aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a 

distància i del batxillerat nocturn, en desplegament del Decret 142/2008, de 15 de juliol. 

Tanmateix, no són d’aplicació directa les previsions dels articles 21.1 i 21.2 del Decret 

142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat, i les 

previsions dels articles 13.1 i 13.2 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, com a 

conseqüència de la nul·litat de l’article 14.2 del Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre 

(BOE núm. 266, de 6.11.2007) declarada per sentència del Tribunal Suprem de 2.2.2009. 

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat serà contínua i diferenciada 

segons les diferents matèries del currículum. Els objectius i les competències generals i 

específiques, que indiquen el sentit en què han de progressar tots els alumnes i les alumnes, 

seran el referent de les programacions. Els referents directes per a l’avaluació de les matèries 

seran els criteris d’avaluació. Així mateix, s’han de prendre en consideració els diferents 

elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i esforç a progressar demostrat per 

l’alumnat. 

A fi i efecte que l’avaluació sigui contínua, s’hauran d’establir pautes per a l’observació 

sistemàtica i el seguiment de cada alumne i cada alumna al llarg del seu procés d’aprenentatge. 

Quan durant el procés d’avaluació continuada es detecti que l’alumnat no progressa 

adequadament, el professorat, en qualsevol moment del curs, pot establir les mesures pertinents 

de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació.  

En les actes de les sessions d’avaluació efectuades al llarg del curs hi haurà d’haver constància 

expressa dels resultats obtinguts per l’alumnat en les activitats de recuperació esmentades. 

EIs centres educatius inclouran en el seu projecte educatiu els criteris generals adoptats respecte 

a l’avaluació i la promoció de l’alumnat, i respecte al disseny d’activitats d’avaluació i de 

recuperació. Les programacions de cada matèria inclouran els criteris d’avaluació i les activitats 

d’avaluació i de recuperació previstes. L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer en relació 

amb els criteris d’avaluació establerts per al curs. 

Els centres educatius han de fer públics i informar l’alumnat i les famílies dels criteris 

d’avaluació concretats en el projecte educatiu i els que s’aplicaran en l’avaluació dels 

aprenentatges i per a la promoció de l’alumnat. Aquesta informació ha de permetre el 

compromís de l’alumne o alumna i de la família en el procés d’aprenentatge. 

En el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, l’expressió oral ha de representar com a mínim 

el 25% de la qualificació final de cada matèria. Es potenciarà també la producció de textos 

creatius de tot tipus (descripcions, argumentacions, valoracions, etc.) i l’avaluació d’aquests 
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escrits haurà de representar com a mínim el 25% de la qualificació final de cada matèria 

d’aquest àmbit. Aquesta avaluació la farà el professorat de llengües d’acord amb les 

observacions pròpies i amb les valoracions que li transmeti el professorat de les altres matèries. 

El centre haurà d’incloure en el seu projecte educatiu les directrius de treball de l’expressió oral 

i escrita per al conjunt de les matèries de batxillerat. 

Els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició de la 

Inspecció per a possibles comprovacions. Pel que fa al material que hagi pogut contribuir a 

atorgar les qualificacions (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.), és convenient 

comentar-lo i lliurar-lo a l’alumnat com a part del seu procés d’aprenentatge. Per tal de garantir 

el dret a la revisió de qualificacions, l’alumnat haurà de conservar fins a final de curs el material 

que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. També, amb aquesta finalitat, 

el professorat conservarà el seu registre de qualificacions i el material d’avaluació que no hagi 

estat lliurat a l’alumnat (com ara el que s’hagi utilitzat en les avaluacions extraordinàries) fins al 

30 de setembre del curs següent. 

Un cop lliurada la llista de les qualificacions finals de batxillerat, qualsevol modificació de les 

qualificacions haurà de comunicar-se als serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, al 

Consorci d’Educació mitjançant un certificat del director o directora del centre, per tal que, un 

cop informada per la Inspecció d’Educació, es trameti a la Direcció General de l’Educació 

Bàsica i el Batxillerat, que ho farà arribar a l’Oficina d’Organització de les PAU. 

 

 

Cada Departament i Seminari didàctic recollirà en les programacions: 

1. Els objectius a assolir en cada matèria. 

2. Les competències generals i específiques a avaluar. 

3. Les activitats d’avaluació. 

4. Les activitats de recuperació. 

5. El procediment d’observació del procés d’assumpció dels objectius i de les competències, 

així com, el seguiment concret del resultat de les diferents activitats d’avaluació i de 

recuperació de cada matèria per a l’assumpció dels objectius i competències programats 

per a cada matèria diferenciada en el currículum.  
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3.3. Atenció i avaluació de la diversitat de l'alumnat a l'aula ordinària6 

Les primeres mesures d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat han de formar part de 

la programació general del grup classe i són el conjunt d’estratègies que ha d’adoptar el 

professorat de les diferents matèries per ajustar la programació a les necessitats de tot l’alumnat 

del grup. 

Els criteris d’avaluació s’han d’establir d'acord amb els objectius programats i l’assoliment de 

les competències bàsiques i s’han de diversificar els procediments i les activitats d’avaluació per 

facilitar l’avaluació contínua i regular el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Al mateix temps, 

cal potenciar l’autoavaluació i la coavaluació com a mesures de regulació de l'aprenentatge. 

Les mesures d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat que formen part de la 

programació general del grup classe no es limiten al reforç i ampliació d’aprenentatges. Per 

exemple, el fet d'aplicar estratègies de treball cooperatiu i la intervenció de més d’un professor o 

professora a l’aula permeten una atenció més personalitzada a l’alumnat en general. 

Complementàriament a les estratègies que ha d’adoptar el professorat a l’aula per atendre les 

necessitats de tot l’alumnat, els centres poden aplicar altres mesures organitzatives per atendre 

la diversitat a la part comuna del currículum, com ara agrupar els alumnes en les diferents 

matèries segons les diverses propostes didàctiques. 

Tots els centres tenen, afegit al nombre de professors necessaris segons el currículum, un 

nombre de professors per poder atendre la complexitat de l’alumnat, incloses les necessitats 

educatives especials de l’alumnat amb discapacitat i de l’alumnat amb problemes de conducta. 

L’increment de professorat que s’assigna a cada centre per atendre la complexitat que comporta 

la diversitat de l’alumnat té com a finalitat facilitar atenció específica als alumnes que presenten 

dificultats per assolir els aprenentatges. Amb la mateixa finalitat d’atenció a la diversitat de 

necessitats educatives de l’alumnat de l’etapa d’educació secundària obligatòria es prioritzarà la 

dedicació de les hores de professorat que estiguin disponibles per ajustament dels horaris 

personals, un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents ensenyaments del centre. 

Les hores de professorat per atendre la complexitat de l’alumnat no poden usar-se per disminuir 

simplement la ràtio alumnes/grup de manera generalitzada sense cap altre criteri. 

Les mesures per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat poden ser 

organitzatives (agrupaments flexibles, suport en petits grups o de manera individualitzada 

preferentment dins l'aula ordinària o atenció fora de l’aula...), però han d’incidir, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària. Curs 2009 – 2010. Punt 3.2.2. 
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fonamentalment, en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de 

l’alumnat. 

 

El Departament d’Orientació i Diversitat recollirà en les programacions: 

1. Els objectius a assolir en cada matèria. 

2. Les competències generals i específiques a avaluar. 

3. Les activitats d’avaluació. 

4. Les activitats de recuperació. 

El procediment d’observació del procés d’assumció dels objectius i de les competències, així 

com, el seguiment concret del resultat de les diferents activitats d’avaluació i de recuperació de 

cada matèria per a l’assumpció dels objectius i competències programats per a cada matèria 

diferenciada en el currículum. 
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3.4. Avaluació de l'alumnat nouvingut7 

Com la resta d’alumnat del centre, l’alumnat nouvingut que cursi ESO haurà de ser avaluat, 

almenys, trimestralment de les matèries curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació 

dels processos d’aprenentatge de cada alumne o alumna i la decisió sobre el pas de curs es durà 

a terme en relació amb els objectius del seu pla individualitzat. L’avaluació ha de ser contínua, 

amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les 

aportacions i les observacions efectuades en cada una de les matèries. En cap cas l’avaluació no 

ha de ser la suma o combinació numèrica de resultats obtinguts en les diverses matèries. 

 

La persona tutora de suport, en coordinació amb la persona tutora del grup a què està assignat 

l’alumnat, en les sessions d’avaluació de l’Equip Docent avaluarà d’acord amb el que s’ha 

establert a les programacions: 

1. Els objectius a assolir en cada matèria. 

2. Les competències generals i específiques a avaluar. 

3. Les activitats d’avaluació. 

4. Les activitats de recuperació. 

El procediment d’observació del procés d’assumció dels objectius i de les competències, així 

com, el seguiment concret del resultat de les diferents activitats d’avaluació i de recuperació de 

cada matèria per a l’assumpció dels objectius i competències programats per a cada matèria 

diferenciada en el currículum. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària. Curs 2009 – 2010. Punt 3.4.4. 
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DEPARTAMNET DE CIÈNCIES NATURALS 
 
1) Objectius per a l’ESO: 
La matèria de ciències de la naturalesa de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el 
desenvolupament de las capacitats següents: 
1. Comprendre las grans idees de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets rellevants de la vida 

quotidiana així com per analitzar i valorar les repercussions del desenvolupament tecnocientífic. 
2. Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic ja sigui manipulativament o a través de 

simulacions, per plantejar preguntes rellevants i obtenir conclusions a partir d’evidències i proves 
experimentals, amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis en la natura, 
produïts o no per les persones. 

3. Comprendre missatges de continguts científic, elaborar-ne i comunicar-ne, utilitzant el llenguatge 
oral i escrit i fent servir quan calgui altres llenguatges i recursos, especialment els provinents de les 
TIC, que puguin ajudar a fer la comunicació més eficaç. 

4. Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la 
críticament i emprar-la per orientar i fonamentar les pròpies opinions i l actuacions. 

5. Cooperar en grups socialment heterogenis en la resolució de problemes abordables amb els conceptes 
i procediments propis de les ciències, demostrant iniciativa i creativitat en el plantejament de 
propostes i ajudant els companys i companyes en la regulació de les dificultats que es manifesten. 

6. Tendir a actuar en funció d’actituds i hàbits favorables a la cura i promoció de la salut individual i 
comunitària fonamentats en els coneixements bàsics científics, utilitzant estratègies que permetin 
enfrontar-se als riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb l’alimentació, les addiccions, 
la sexualitat i la prevenció de les malalties en general. 

7. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la ciència 
i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de decisions sobre 
problemes locals i globals que s’enfronta la societat en vistes a assegurar un futur més sostenible. 

8. Reconèixer que per a l’exercici de moltes professions es necessiten coneixements científics i saber 
aplicar processos propis d’aquest camp de saber. 

9. Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les pròpies 
opinions tenint en compte les dels altres i aportant evidències i raons fonamentades en el coneixement 
científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, responsable i solidària. 

10. Reconèixer la naturalesa de la ciència i situar els coneixements científics més importants en un 
context històric, per comprendre tant la gènesi dels conceptes i teories fonamentals. com les 
interaccions entre la ciència, la tecnologia i la societat. 

 
2) Competències de l’ESO: 
a) Pròpia de la matèria: Competència científica. La competència científica es defineix com la capacitat 

d’utilitzar el coneixement científic per identificar preguntes i obtenir conclusions a partir d’evidències, 
amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre el món natural i els canvis que 
l’activitat humana hi produeix. La competència científica està estretament relacionada amb la 
competència bàsica del coneixement i la interacció amb el món físic. Assolir la competència científica 
comporta: 

a) Emocionar-se amb la ciència, amb la seva metodologia per generar explicacions sobre els 
objectes i fenòmens del món, amb la bellesa d’aquestes explicacions i amb les seves 
aplicacions quan s’utilitza de manera responsable. 

b) Pensar científicament a partir de construir i utilitzar versions elementals però complexes dels 
grans models de la ciència. Aquests coneixements han de proporcionar estratègies útils per 
descriure els fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants, per explicar-los i per 
fer prediccions. 

c) Analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats, a partir de plantejar-se preguntes 
investigables científicament, de planificar com trobar evidències de les explicacions inicials 
elaborades, de posar en pràctica el procés de recerca d’aquestes evidències, de deduir 
conclusions i d’analitzar-les críticament. 

d) Pensar de manera autònoma i creativa, tot assumint que el coneixement científic evoluciona a 
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partir de la recerca d’evidències i també de les discussions sobre les maneres d’interpretar els 
fenòmens. 

e) Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents 
modes comunicatius, i argumentar-les tenint en compte punts de vista diferents del propi. 

f) Comprendre textos de contingut científic de diferents fonts (Internet, revistes i llibres de 
divulgació científica, discursos orals, etc.) i disposar de criteris per analitzar-los críticament. 

g) Utilitzar el coneixement científic per argumentar de manera fonamentada i creativa les 
actuacions com a ciutadans i ciutadanes responsables, especialment les relacionades amb la 
gestió sostenible del medi, la salut pròpia i la comunitària, i l’ús d’aparells i materials en la 
vida quotidiana. 

b) Aportacions de la matèria a les competències bàsiques. La formació de l’alumnat en els continguts de 
la matèria de les ciències de la naturalesa contribueix a l’assoliment de totes les altres competències 
bàsiques de la manera que es detalla a continuació. 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. Les ciències de la naturalesa 
contribueixen a aquesta competència aportant el coneixement del llenguatge de la ciència, 
que és indissociable al del propi coneixement científic. Aquest llenguatge es concreta en 
maneres específiques de descriure els fets i fenòmens, d’explicar-los i exposar-los, de 
justificar-los i argumentar-los, i de definir-los. Així mateix, la complexitat dels fets i 
fenòmens objecte d’estudi requereix la col·laboració d’altres llenguatges comunicatius 
com per exemple el multimèdia. L’aprenentatge es construeix a partir de la interacció 
entre aquests diferents llenguatges. 

2. Competències artística i cultural. La ciència, vista com a conjunt de models i teories, de 
processos i de valors construïts per homes i dones al llarg dels segles, és una forma de 
cultura bàsica en el context actual. Més enllà de les seves aplicacions, l’aprenentatge de la 
ciència possibilita accedir a formes d’explicar, de raonar, de valorar i d’actuar sovint 
diferents de les del sentit comú. L’apropiació d’aquest tipus de cultura necessita del 
desenvolupament de la imaginació i de la creativitat, aspectes que es comparteixen amb la 
competència artística, i constitueix una font de plaer que és important que els nois i les 
noies descobreixin. 

3. Tractament de la informació i competència digital. Actualment les persones poden accedir 
a la informació sobre temàtiques de contingut científic a través de tots tipus de mitjans, 
però molt especialment d’Internet. Tanmateix, l’ús d’aquesta informació comporta saber 
utilitzar el coneixement bàsic que s’aprèn a l’escola per analitzar-la críticament. Al mateix 
temps, l’aprenentatge científic requereix comunicar les idees de manera convincent, 
concisa i unívoca, a partir de combinar dades, informacions i coneixements utilitzant tot 
tipus de suports. La utilització dels recursos TIC, propis d’aquesta matèria, a més de 
facilitar les observacions també permeten la recopilació i el tractament de les dades, i la 
modelització de fenòmens i, per tant, construir el coneixement. 

4. Competència matemàtica. El desenvolupament de la competència científica està 
íntimament associat al de la competència matemàtica. La mesura, el tractament de les 
dades, la construcció i lectura de gràfics, les representacions geomètriques i la deducció i 
interpretació de models matematitzats són, entre d’altres, àmbits que els dos camps 
competencials comparteixen i que cal treballar conjuntament en la recerca de respostes a 
les preguntes que ens fem sobre els fenòmens de la naturalesa. 

5. Competència d’aprendre a aprendre. Les persones generen en el context quotidià idees per 
interpretar el món, idees que cal aprendre a canviar per apropiar-se de la cultura científica. 
Per aprendre ciències, a l’escola i al llarg de tota la vida, cal ser capaç de reconèixer les 
limitacions de les pròpies idees i de fer-les evolucionar a partir d’observar el món amb 
nous ulls i de contrastar-les amb les dels altres. Això comporta ser capaç de fer-se 
preguntes sobre el que succeeix en el seu entorn, d’imaginar respostes, d’autoregular-les, 
de treballar en equip, de no desanimar-se davant de les dificultats, de reconèixer les 
pròpies potencialitats i carències i, molt especialment, de reconèixer el plaer d’aprendre i 
de compartir el saber amb els altres. 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Tant la ciència com el seu aprenentatge 
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són el resultat d’un procés d’evolució constant. La competència científica comporta ser 
capaç de plantejar-se problemes rellevants i de donar-hi respostes sovint provisionals i 
sotmeses a l’autocrítica. Necessita posar en pràctica un pensament divergent i creatiu, 
assumir que l’error forma part de l’aprenentatge i mantenir l’autoestima davant de les 
dificultats. Al mateix temps, es posa en acció en el marc de projectes de treball sovint 
col·lectius que comporten tenir iniciatives, organitzar-se de manera efectiva, negociar i 
prendre decisions, etc. Tots aquests aspectes, junt amb d’altres, contribueixen al 
desenvolupament de l’autonomia de l’alumnat. 

7. Competència social i ciutadana. Els aprenentatges en el camp de les ciències de la 
naturalesa aporten al desenvolupament d’aquesta competència, d’una banda, coneixements 
que possibiliten analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta des de la 
seva complexitat, així com fonamentar les opinions i l’actuació responsable. D’una altra 
banda, també aporten estratègies i actituds per afrontar aquesta anàlisi relacionades amb la 
recerca de l’objectivitat, el rigor i la racionalitat i, al mateix temps, amb el reconeixement 
dels condicionaments socials en el desenvolupament de la ciència, del grau d’incertesa en 
les afirmacions i de la necessitat d’aplicar el principi de precaució a l’hora de prendre 
decisions. 
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3.1. Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO del Seminari de BIOLOGIA I 

GELOGIA. 
 

Criteris i activitats d’avaluació Activitats de recuperació 
Per avaluar l’alumnat d’ESO es tindran en compte els 
aspectes següents:  
- Treball diari de classe (lectura i comprensió de 

textos, activitats d’aprenentatge, qüestionaris, 
exercicis, preguntes orals sobre els continguts 
explicats a classe, treballs, 

- Realització dels dossier/llibreta amb ordre, amb 
totes les activitats programades i realitzades, 
presentació correcta i puntual.  

- Pràctiques: Elaboració d’informes, realització 
acurada de l’experimentació o observació , portar 
el material que es demani. 

- Expressió oral dels treballs. 
- Realització dels deures a casa de manera constant 

: exercicis, cerca d’informació, treballs. 
- Actitud davant la matèria: esforç, interès, 

comportament a classe, estar atent i treballar amb 
serietat al laboratori, portar el material necessari. 

- Exàmens: dos exàmens per trimestre com a 
mínim, dels continguts treballats a classe i al 
laboratori,  i comentari de text. 

 
La nota d’avaluació trimestral  s’obtindrà de la 
manera següent: 

- 80% : Els exàmens 
- 10%: Dossier/ Llibreta (amb totes les 

activitats de classe i de    laboratori), treballs, 
expressió oral. 

- 10%: Actitud. (portar sempre el llibre i el 
material de classe i de  laboratori, fer els 
deures, comportament correcte a classe, estar 
atent i treballar amb serietat al laboratori, 
esforç, interès.)   

Si un alumne o alumna té una actitud molt negativa el 
professor o professora podrà modificar la nota segons 
criteri del departament. 

L’alumnat que no superi una avaluació 
trimestral podrà recuperar la part de la matèria 
suspesa amb les tasques següents:  
- Millora en l’actitud, interès i realització de 

les tasques diàries. 
- Presentació del dossier/llibreta complet i 

corregit amb la reelaboració de totes les 
activitats de classe i de laboratori. 

- Examen de continguts bàsics de tota la 
matèria treballada durant tot el trimestre 
suspès. 

- El lliurament del nou dossier/ llibreta i 
l’examen es faran un mes més tard a partir 
del lliurament de les notes trimestrals.  

 
• La recuperació de la 3ra avaluació es 

farà el dia de l’examen de suficiència. 
• L’alumnat que després de les 

pertinents recuperacions tingui alguna 
avaluació (trimestre) suspesa farà un 
examen de suficiència global de tota 
la matèria al mes de juny.   
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Continguts Criteris i activitats d’avaluació 
1r d’ESO: Ciències de la Naturalesa (3 h setmanals) 
Continguts:  

1. L’atmosfera i la hidrosfera . Temps i clima. 
2. Els minerals i les roques. 
3. La vida. Característiques i funcions bàsiques 

dels éssers vius, la cèl·lula. La classificació 
dels organismes. 

4. Els éssers vius. Els animals, les plantes, els 
fongs i els microorganismes.  

5. L’Univers i el sistema solar. 
6. Els processos geològics externs i interns. 
7. Els ecosistemes. 

 
Material: 
Llibre de text :  Biologia i Geologia 1 i Biologia i 
Geologia 2.   (Ed. Text). 
El dossier que l’alumnat anirà elaborant durant el curs.  
L’alumnat  haurà de portar el material casolà que es 
demani, quan calgui, per a les pràctiques de laboratori.  

Treballs/ Deures: 
L’alumnat  farà una llibreta o  dossier de la matèria 
amb tots els exercicis i activitats fets a classe i a casa, 
els apunts i els informes de les pràctiques de laboratori. 
Habitualment hi haurà deures a casa. Cal repassar els 
continguts treballats a classe. 
 
Exàmens: 
Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per 
trimestre dels conceptes i procediments treballats a 
classe i al laboratori. 
Revisió del dossier, una vegada per trimestre  
 
Avaluació : 
80%  els exàmens  
10%  el dossier, informes de pràctiques i de sortides, 
exposicions orals. 
10%  l’actitud a classe i al laboratori. 

  
3r d’ESO: Ciències de la Naturalesa. Biologia. 2 h setmanals. 
Continguts: 

1. Els elements del cos humà. Les cèl·lules, 
teixits i aparells. 

2. La reproducció humana. Sexualitat i 
reproducció. 

3. La nutrició humana. Òrgans i aparells 
relacionats amb la nutrició (digestiu, 
respiratori, sang i circulatori, excretor). 

4. Malalties infeccioses i sistema immunitari. 
5. La funció de relació en els humans . Òrgans i 

sistemes relacionats amb la percepció, 
coordinació i moviment (sistema nerviós, 
hormonal, òrgans dels sentits, sistema 
esquelètic i muscular) 

6. El medi ambient . Problemes 
medioambientals. 

Material: 
1. Llibre de text : Biologia i Geologia 3 (Ed. 

Text)) 
2. Dossier. 
3. L’alumne haurà de portar el material casolà 

que es demani per a les pràctiques de 
laboratori.  

 

Treballs/ Deures: 
1. Cada dia cal estudiar la part de la matèria 

explicada així com fer els exercicis 
corresponents. 

2. Caldrà fer un dossier de la matèria amb els 
exercicis, apunts de classe i informes de les 
pràctiques de laboratori. 

Exàmens: 
1. Es realitzaran, com a mínim, dues proves 

escrites per trimestre dels conceptes i 
procediments treballats a classe i al laboratori. 

2. Revisió del dossier, una vegada per trimestre. 
Avaluació : 
- 80%  els exàmens 
- 10%  el dossier, informes de pràctiques i de 

sortides, exposicions orals. 
- 10%  l’actitud a classe i al laboratori. 
La nota final d’avaluació de la matèria de 3r, Ciències 
de la Naturalesa, s’obtindrà fent la mitjana de 
cadascuna de les matèries, Biologia i Geologia i Física 
i Química. Per aprovar  és imprescindible arribar a un 
mínim de nota de 4 en una de les matèries; en cas 
contrari caldrà recuperar a l’examen de suficiència la 
part de la matèria que quedi suspesa. 

  
4t d’ESO: Ciències de la Naturalesa. Biologia i Geologia. MO. 3 h setmanals.  
La Terra, un planeta canviant. 

1. Reconstrucció de  la història de la Terra. Les 
eres geològiques. 

2. Identificació d’alguns fòssils característics .  

Treballs/ Deures: 
1. Cada dia cal estudiar la part de la matèria 

explicada així com fer els exercicis 
corresponents. 
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3. Reconstrucció de la historia geològica d’un 
territori.  

4. Reconeixement dels desplaçaments dels 
continents i l’expansió dels fons oceànic: la 
deriva continental. 

5. Les plaques litosfèriques: moviments i límits. 
Distribució de volcans i sismes. 

La vida, conservació i canvi 
1. La variabilitat de les persones: caràcters 

hereditaris i no hereditaris. 
2. Els cromosomes, estructura i  funció.   
3. L’ADN :composició, estructura i funcions. 

Concepte de gen. Les mutacions. 
4. La transmissió dels caràcters hereditaris. 

Determinació del sexe. 
5. Aproximació històrica a la genètica:des de 

Mendel fins al projecte genoma humà. 
6. Aplicacions de la enginyeria genètica: els 

aliments transgènics, la clonació i el genoma 
humà.  

Origen i evolució dels éssers vius 
1. Exposició i anàlisi d’algunes teories sobre 

l’origen de la vida a la Terra. 
2. L’evolució. Concepte d’espècie. Proves de 

l’evolució 
3. Comparació entre el lamarckisme, 

darwinisme i altres teories  evolutives actuals. 
4. La biodiversitat en la història dels éssers vius.  
5. Identificació de les principals etapes en el 

procés de l’evolució dels homínids.  
 
Material: 

1. Llibre de text : Biologia i Geologia  Ed. 
Claret. 

2. CD Biologia i Geologia 4art ESO. Ed. 
Digital-text. 

3. Dossier. 
4. L’alumne haurà de portar el material que es 

demani per a les pràctiques de laboratori. 

2. Caldrà fer un dossier de la matèria amb els 
exercicis, apunts de classe , activitats 
d’ordinador, vídeos i informes de les 
pràctiques de laboratori.  

 
 
 
Exàmens: 

1. Es realitzaran, com a mínim, dues proves 
escrites per trimestre dels conceptes i 
procediments treballats a classe i al laboratori. 

2. Revisió del dossier, dues vegades per 
trimestre. 

 
 
Avaluació : 

o 80%  els exàmens  
o 10%  el dossier, informes de 

pràctiques i de sortides, exposicions 
orals. 

o 10%  l’actitud a classe i al laboratori. 
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Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Seminari de Biologia i Geologia. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Dues vegades al mes llegir en veu alta i silenciosa 
textos amb diferent grau de complexitat segons el 
nivell, al llarg del curs. 
Treballar el vocabulari científic o no, que sigui bàsic 
per comprendre el text. 
Resoldre qüestionaris amb preguntes generals que 
facin referència al text. 
Extreure la idea o les idees principals que expressa 

Documents del llibre de 
text. 
Articles de revistes i 
diaris. 

A les proves escrites 
s’afegirà un petit text 
amb dues o tres 
preguntes de 
comprensió. 
Correcció i puntuació 
dels exercicis fets a 
classe. 

 Objectiu: Expressió oral 
Cada dia repàs amb preguntes orals de les 
explicacions i treballs fets el dia anterior 
Una vegada al trimestre es farà la preparació 
d’algun tema de la matèria, individual o en grup, 
que s’ exposarà oralment a classe. 
També es faran trimestralment explicacions orals 
individuals de notícies de divulgació científica. 

Llibres de text. 
Pàgines web. 
Diaris. 

S’avaluaran les 
exposicions orals fetes a 
classe. 
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3.2. Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO del Seminari de FÍSICA I QUÍMICA. 
 
Continguts Criteris i activitats d’avaluació 
2n d’ESO 
Química  

• Mesurar per investigar 
• Propietats de la matèria 
• Mescles i solucions 
• Elements i compostos 
• Fenòmens químics 

Física  
• Moviment 
• Les forces 
• La pressió 
• Treball i energia 
• Calor i temperatura 
• El so. La llum. 

Material: 
• Llibre de text: FÍSICA I 

QUÍMICA 1 i 2 (Ed. 
Casals) 

• Llibreta o dossier 

Treballs / Deures 
Una classe a la setmana es farà al laboratori, on, quan calgui, es 
realitzarà alguna experiència pràctica. S’elaborarà una llibreta o 
dossier amb el treball fet a classe, els apunts, els deures fets a casa i 
les pràctiques de laboratori. Habitualment caldrà fer deures a casa.  
 
Exàmens: 

• Dos exàmens, com a mínim, per avaluació 
• Revisió de la llibreta un cop per avaluació 

 
Avaluació: 

• 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments) 
• 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i 

deures corregit i informes de pràctiques) 
• 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori 

  
3r d’ESO  
Química  

• Els àtoms 
• Els enllaços químics 
• Les reaccions químiques 

Física  
• L’electricitat 

 
Material: 

• Llibre de text: FÍSICA I 
QUÍMICA 3 (Ed. Text. La 
Galera) 

• Llibreta o dossier 

Treballs / Deures 
Una classe per setmana es dedicarà a:  

• Correcció de deures fets a casa 
• Explicació de nous continguts 
• Resolució d’exercicis i problemes 

Una classe a la setmana es farà al laboratori, on, quan calgui, es 
realitzarà alguna experiència pràctica. S’elaborarà una llibreta o 
dossier amb el treball fet a classe, els apunts, els deures fets a casa i 
les pràctiques de laboratori. Habitualment caldrà fer deures a casa.  
 
Exàmens: 

• Dos exàmens, com a mínim, per avaluació 
• Revisió de la llibreta un cop per avaluació 

Avaluació 
• 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments) 
• 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i 

deures corregit i informes de pràctiques) 
• 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori 

La nota final d’avaluació de la matèria , Ciències de la Naturalesa, 
s’obtindrà fent la mitjana de cadascuna de les matèries, Biologia i 
Geologia i Física i Química. Per aprovar és imprescindible arribar a 
un mínim de nota de 4 en una de les matèries; en cas contrari caldrà 
recuperar a l’examen de suficiència la part de la matèria que quedi 
suspesa. 

  
4t d’ESO  
Continguts: Treballs / Deures: 
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• El moviment 
• Forces. Equilibri 
• El moviment 
• Treball. Energia i calor 
• Pressió. Estàtica de fluids 
• Gravitació universal 
• Les ones. El so i la llum 
• Taula periòdica dels 

elements 
• Enllaç químic 
• El llenguatge de la 

química. La reacció 
química 

• Compostos del carboni 
• Desenvolupament 

sostenible 
Material 

• Llibre de text: POSITRÓ 
4 (Ed. Vicens Vives) 

• Llibreta o dossier 

• Quan calgui, es realitzaran experiències pràctiques. 
• S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a 

classe, els apunts, els deures fets a casa i les pràctiques de 
laboratori. 

• Habitualment caldrà fer deures a casa 
Exàmens: 

• Dos exàmens, com a mínim, per avaluació 
• Revisió de la llibreta un cop per avaluació 

Avaluació: 
• 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments) 
• 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i 

deures corregit i informes de pràctiques) 
• 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori 

 

Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Seminari de Física i Química. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
   
 Objectiu: Expressió oral 
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DEPARTAMNET DE CIÈNCIES SOCIALS 
 
1) Objectius de l’ESO: 
La matèria de ciències socials, geografia i història de l'educació secundària obligatòria té com a objectiu 
el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Identificar,localitzarianalitzar,adiferentsescalesespacialsitemporals,els elements bàsics que 
caracteritzen el medi natural, social i cultural. Comprendre el territori com a resultat de les 
interaccions al llarg del temps entre els grups humans i els recursos disponibles, valorant les 
conseqüències econòmiques, socials, polítiques i mediambientals que se'n deriven i la necessitat de 
garantir la sostenibilitat. 

2. Reconèixerlesprincipalsunitatspaisatgístiquesdelmón,Europa,Espanyai Catalunya i valorar-les en 
la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la relació entre elements físics i humans. 

3. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre fenòmens 
polítics, econòmics, socials i culturals, conèixer la multicausalitat dels fets i les seves 
conseqüències i valorar el paper dels homes i les dones com a subjectes individuals i col·lectius 
dels processos. 

4. Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments rellevants de la 
història del món, posant èmfasi en Europa, Espanya i Catalunya. Assolir una perspectiva global de 
l'evolució de la humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i 
cultural, i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la comprensió del passat i la 
construcció del futur. 

5. Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat de drets i 
deures dels individus, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, emetre 
judicis fonamentats i manifestar actituds de respecte cap a valors i opinions diferents del propi, 
valorant-los críticament. 

6. Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva 
riquesa i diversitat. Comprendre els elements bàsics de les manifestacions artístiques dins el seu 
context. 

7. Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa, seleccionant i 
interpretant dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics, 
numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el propi procés d'aprenentatge. 

8. Utilitzarlesllengüescomaeinaperconstruirconeixement,percomunicar-lo i compartir-lo amb els 
altres, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la matèria 
(descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació). 

9. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d'informació i comunicació com 
a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes específiques, 
aplicant instruments d'anàlisi de les fonts utilitzades.  

10. Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les consecucions de la 
democràcia i la vigència dels drets humans individuals i col·lectius i de les llibertats. Assumir els 
valors democràtics en la convivència escolar i de l'entorn, rebutjant situacions injustes i 
discriminatòries. 

11. Identificar les causes d'alguns conflictes al llarg de la història i en l'actualitat, valorant la necessitat 
de trobar solucions dialogades als problemes. Assumir els valors de la cultura de la pau en el 
decurs de debats i tasques de grup, adoptant una actitud responsable, solidària, participativa i 
dialogant. 

12. Participar de forma cooperativa en l'elaboració, realització i avaluació de projectes rellevants a 
partir del plantejament d'interrogants i problemes en relació a la recuperació de la memòria 
històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la vida social de l'entorn. 

 
2) Competències per a l’ESO: 
a) Pròpies de la matèria: Les competències pròpies de la matèria de ciències socials estan estretament 
vinculades al bloc de competències específiques centrades en conviure i habitar el món, que comprèn la 
competència en el coneixement i la interacció amb el món i la competència social i ciutadana. 
Assolir la competència de conviure i habitar el món implica: 
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a) Percebre, comprendre, representar i interpretar l'espai real i virtual, per situar-s'hi, orientar-s'hi 
i desplaçar-s'hi utilitzant croquis, plànols, mapes i d'altres representacions cartogràfiques. 

b) Analitzarivalorardiferentsrealitatsisistemesd'organitzaciósocial,políticai econòmica passats i 
presents, per contribuir a la construcció d'una societat més justa, solidària i democràtica. 

c) Analitzar i interpretar la interacció que es produeix entre l'entorn i l'activitat humana, per 
percebre els canvis socioambientals com a resultat de la utilització del medi i els seus recursos 
per part de les societats. 

d) Comprendre la interrelació i interdependència dels agents, els fets i els fenòmens socials, per 
conviure en un món global, complex, plural, desigual i en conflicte. 

e) Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir idees i 
coneixements relatius a les ciències socials. 

f) Contribuirenlaconstrucciód'unnoumodeldesocietatbasatenelsprincipis del desenvolupament 
sostenible, afavorint les pràctiques basades en l'ús responsable, racional, solidari i democràtic 
dels recursos. 

g) Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva, per 
enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència. 

h) Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants i 
proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l'empatia i la cooperació. 

i) Participar de forma activa en la presa de decisions en assumptes individuals i col·lectius i 
adquirir el sentit de responsabilitat compartida envers el patrimoni cultural i natural, exercint 
una ciutadania responsable i compromesa en les comunitats de pertinença.. 

b) Aportacions de la matèria a les competències bàsiques. La matèria de ciències socials, geografia i 
història, té com a finalitat proporcionar a l'alumnat els coneixements i les habilitats per ubicar-se en el 
món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i aprendre a participar en la 
societat amb coneixement de causa, és important que, en finalitzar l'educació secundària obligatòria, 
l'alumnat tingui suficients coneixements i habilitats per saber d'on ve, on és i cap a on vol anar, com a 
individu i com a membre d'un col·lectiu. La contribució a l'assoliment de totes les altres competències 
bàsiques és significativa i se centra en els aspectes següents: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. Elaborar el discurs propi de les ciències 
socials a partir de les competències lingüístiques (descripció, explicació, justificació interpretació 
i argumentació), per donar sentit a la informació i construir coneixement. Decodificar i utilitzar 
diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics, audiovisuals, informàtics, etc) per 
comprendre i interpretar la realitat. Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències 
socials per a la construcció d'un discurs científic, precís i rigorós, Adquirir habilitats 
comunicatives en situacions d'interacció oral, d'exposició i comunicació de resultats i de debats 
oberts o reglats. 

2. Competències artística i cultural. Valorar les manifestacions artístiques històriques i 
contemporànies per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d'emocionar-se. Desenvolupar una 
actitud activa en relació a la conservació i preservació del patrimoni natural i cultural, contribuint 
a donar-lo a conèixer. 

3. Tractament de la informació i competència digital. Actualment les persones poden accedir a la 
informació sobre temàtiques de contingut de les ciències socials a través de tots tipus de mitjans, 
però molt especialment d’Internet. Tanmateix, l’ús d’aquesta informació comporta saber utilitzar 
el coneixement bàsic que s’aprèn a l’escola per analitzar-la críticament. Al mateix temps, 
l’aprenentatge de les ciències socials requereix comunicar les idees de manera convincent, 
concisa i unívoca, a partir de combinar dades, informacions i coneixements utilitzant tot tipus de 
suports. La utilització dels recursos TIC, propis d’aquesta matèria, a més de facilitar les 
observacions també permeten la recopilació i el tractament de les dades, i la modelització de 
fenòmens i, per tant, construir el coneixement. 

4. Competència matemàtica. El desenvolupament de la competència social i ciutadana està associat 
al de la competència matemàtica. La mesura, el tractament de les dades, la construcció i lectura de 
gràfics, les representacions, la deducció i interpretació són, entre d’altres, àmbits que els dos 
camps competencials comparteixen i que cal treballar conjuntament en la recerca de respostes a 
les preguntes que ens fem sobre els fenòmens socials. 
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5. Competència d’aprendre a aprendre.  
a. Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts 

diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb diferents suports, 
especialment els relacionats amb les TIC).  

b. Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i 
subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges. 

c. Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de desenvolupar 
un pensament crític i creatiu. 

d. Utilitzar els nombres i el càlcul (la proporcionalitat, els percentatges, les taxes, els 
índexs, etc.), aplicats a la cronologia i l'anàlisi de fenòmens. 

e. Utilitzar tècniques de representació geomètrica per descriure, raonar i projectar formes 
dels objectes i els espais.  

f. Utilitzar amb propietat instruments i tècniques per dibuixar, mesurar i calcular. 
g. Recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics. 
h. Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, crític, creatiu i amb 

capacitat de presentar alternatives. 
i. Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes. 
j. Utilitzar i dominar tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació 

(resums, esquemes, mapes conceptuals, bases d'orientació, etc.). 
k. Aplicar estratègies de regulació i autoregulació per aprendre a millorar. 
l. Desenvolupar la capacitat de previsió i adaptació als canvis. 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Configurar la pròpia identitat personal, social i 
cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn. Posar-se en contacte 
amb universos de coneixement variats, per tal de replantejar-se idees prèvies. Desenvolupar la 
capacitat d'iniciativa i compromís personal i de l'acció. Prendre decisions a partir de la reflexió i 
fer propostes de millora. Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques 
quotidianes. 

7. Competència social i ciutadana. És la competència espcífica de la matèria. 
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3.1. Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Departament de CIÈNCIES SOCIALS. 
 

Criteris 
d'avaluació 

Activitats d'avaluació Activitats de recuperació 

Observació Sessió classe Assoliment de maduresa participativa i activa. 
Treball diari Realització de les tasques. 
Dossier Presentació correcta de llibreta de la matèria. 
Treballs monogràfics Petites recerques i  

altres tasques  complementàries 

Controls – exàmens: 
1) Conceptuals i Procedimentals. 

Recuperació de: 
Continguts i procediments. 

Lectura comprensiva. Lectura comprensiva   
1. Articles i Notícies  
2. Textos Històrics del llibre de la matèria 

Activitats fora del centre: 
1) Actitud 
2) Participació 
3) Anàlisi/Treball de l’activitat. 

Treball de recuperació sobre l’activitat 
realitzada i/o una reflexió sobre l’actitud 
personal durant l’activitat. 

Diagnosi Recollida en la llibreta de notes del professorat.  
 
 

Continguts Criteris i activitats d’avaluació 
1r d’ESO. 3 h setmanals. 
• Geografia: La Terra és un planeta. Relleu i 

rius. Climes i paisatges. 
• Història: De la Prehistòria al món romà. 

Tasques / Deures: 
• L'alumnat realitzarà a classe exercicis relacionats amb els 

continguts teòrics estudiats. Es faran competicions 
memorístiques i de raonament a la classe. 

• Normalment els alumnes han de fer deures de poca dificultat i de 
no gaire extensió. 

• Exercicis breus de redacció i/o dibuixos senzills. 
• Una o, excepcionalment, dues vegades al mes han d'elaborar un 

treball una mica més extens. 
Exàmens: 
• Es fa un control escrit a l'acabament de cada tema, sobre 

qüestions ja fetes a classe. 
• Si és possible, la visita a museus i exposicions proposades pel 

professor/a, permetrà un seguiment personalitzat de l'evolució de 
l'alumne i del seu esforç. 

  
2n d’ESO. 3 h. setmanals 
• L'Edat Mitjana: Al-Andalus, l’Europa 

feudal, Catalunya dins la Corona d'Aragó, 
el Regne de Castella. Cultura: arts islàmic, 
romànic i gòtic. 

• L’Edat Moderna: la monarquia dels Reis 
Catòlics, els grans descobriments 
geogràfics, l’Imperi dels Habsburg, 
Catalunya dins la monarquia hispànica. 

• L’Edat Moderna: la monarquia dels Reis 
Catòlics, els grans descobriments 
geogràfics, l’Imperi dels Habsburg, 
Catalunya dins la monarquia hispànica. 

Tasques / Deures: 
• L'alumnat realitzarà a classe i a casa, exercicis relacionats amb 

els continguts teòrics estudiats. És important que tots aquests 
exercicis estiguin fets a la llibreta de la matèria i que l’alumne/a 
hagi estat atent/a a la correcció que d’ells s’ha fet a classe. 

• Alguns dels exercicis seran breus redaccions per tal que siguin 
capaços d’elaborar un petit text sintetitzant la informació 
obtinguda. 

Exàmens: 
Es farà un control escrit a l'acabament de cada tema. 
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3r d’ESO  

• Geografia física. 
• Demografia. 
• Geografia urbana 
• Catalunya, Espanya i la Unió Europea. 
• Sectors econòmics. 
• Globalització. 

Tasques / Deures: 
• Els alumnes han de estudiar cada dia, fer deures i llegir la 

lliçó. També hauran de realitzar alguns treballs per 
aprofundir en la matèria o per aplicar els coneixements 
adquirits. Elaboració de mapes físics i polítics al llarg del 
curs.del temari del llibre. 

Exàmens: 
• Un examen en finalitzar cada tema. 
• Exàmens de mapes. 

  
4t d’ESO  

• Història contemporània (Segles XVIII 
al segle XX) del Món, Espanya i 
Catalunya. 

Tasques / Deures: 
• Els alumnes han de estudiar cada dia, fer deures, i llegir la 

lliçó. També hauran de realitzar alguns treballs per 
aprofundir en la matèria o per aplicar els coneixements 
adquirits. 

• Realització de mapes històrics i cronologies. 
Exàmens: 

• Dos exàmens per trimestre, sobre el temari vist a classe. 
• De cada avaluació es realitzarà una recuperació. 
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Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Ciències Socials. 
 

 Objectiu: Comprensió lectora 
 1r. ESO 2n ESO 3r. ESO  4t. ESO 
- Lectura silenciosa i en 
veu alta 
- Treballar el vocabulari 
específic. 
 
 
 
 
 
 
- Identificar les idees 
principals 
 
 
 
 
 
- Relacionar conceptes 
o dades 
 
 
 
 
FREQÜÈNCIA: 
Cada sessió  

Paràgrafs del llibre de 
text (10/15 línies) 
De 3 a 5 paraules 
(segons la dificultat del 
text): 
 - construir la definició 
entre tots 
-  escriure-la al glossari 
de la llibreta 
 
Extreure la idea 
principal oralment 
Extreure idees 
secundàries i/o 
exemples  
Escriure-ho a la llibreta 
 
Identificar el fet, 
l’objecte, entre d’altres 
casos 
Ser capaç d’extrapolar-
lo o fer-lo servir en 
altres exemples de 
manera correcta. 

Paràgrafs del llibre de 
text (15/20 línies) 
De 3 a 5 paraules 
(segons la dificultat del 
text): 
 - construir la definició 
entre tots 
-  escriure-la al glossari 
de la llibreta 
 
Extreure la idea 
principal oralment 
Extreure idees 
secundàries i/o 
exemples  
Escriure-ho a la llibreta 
 
Identificar el fet, 
l’objecte, entre d’altres 
casos 
Ser capaç d’extrapolar-
lo o fer-lo servir en 
altres exemples de 
manera correcta. 

Paràgrafs del llibre de 
text (20/25 línies) 
De 3 a 5 paraules 
(segons la dificultat del 
text): 
 - construir la definició 
entre tots 
 
 
 
Extreure la idea 
principal oralment. 
Escriure-ho a la llibreta 
 
 
 
 
Identificar el fet, 
l’objecte, entre d’altres 
casos 
Ser capaç d’extrapolar-
lo o fer-lo servir en 
altres exemples de 
manera correcta. 

Paràgrafs del llibre de 
text (20/25línies) 
De 5 a 8 paraules 
(segons la dificultat del 
text): 
 - construir la definició 
entre tots 
 
 
 
Extreure la idea 
principal oralment. 
Escriure-ho a la llibreta 
 
 
 
 
Identificar el fet, 
l’objecte, entre d’altres 
casos 
Ser capaç d’extrapolar-
lo o fer-lo servir en 
altres exemples de 
manera correcta. 

 Objectiu: Expressió oral 
 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
Lectura en veu alta 
 
Explicació condensada 
de la idea principal d’un 
text. 
Diàleg professor – 
alumne. 
 
FREQÜÈNCIA:  
Cada sessió  

Paràgrafs del llibre de 
text (10/15 línies) 
Recerca i pronunciació 
adequada del vocabulari 
i les paraules noves, així 
com d’idees bàsiques. 

Paràgrafs del llibre de 
text (15/20 línies) 
Recerca i pronunciació 
adequada del vocabulari 
i les paraules noves, així 
com d’idees bàsiques. 
 

Paràgrafs del llibre de 
text (20/25 línies) 
Recerca i pronunciació 
adequada del vocabulari 
i les paraules noves, així 
com d’idees bàsiques. 
 

Paràgrafs del llibre de 
text (20/25línies) 
Recerca i pronunciació 
adequada del vocabulari 
i les paraules noves, així 
com d’idees bàsiques. 
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SEMINARI DE FILOSOFIA 
 

3.2. Criteris d’avaluació i activitats de recuperació per a l’ESO. Seminari de FILOSOFIA. 
 

Activitats d’avaluació: Activitats de recuperació:  
S’avaluen les següents activitats:  
- La lectura silenciosa i en veu alta. 
- La lectura de la imatge 
- La utilització correcta el vocabulari 
els alumnes hauran de dur a terme les següents activitats: 
1. ORGANITZAR (seguir instruccions). 
2. INTERPRETAR (identificar la idea central i el seu sentit). 
3. RELACIONAR conceptes i dades. 
4. DEDUIR (relacionar les conclusions amb les premisses, la 

causa amb l’efecte) 
5. ANÀLISI i CRÍTICA (diferenciar vertader- fals...) 
6. RESUMIR 
7. RETENIR  (memoritzar conceptes fonamentals) 

Considerant la singularitat de cada alumne i cada alumna, les 
activitats de recuperació seran diverses i algunes es podran fer 
durant el procés d’aprenentatge:  
- realització dels treballs escrit que no s’han presentat o que 

no s’han fet correctament. 
- resums dels capítols de la novel·la que s’han de treballar 

més acuradament. 
- realització dels exercicis fets durant l’avaluació i d’altres 

similars; en el cas que no s’hagin entès bé els conceptes, 
elaboració prèvia d’un vocabulari. 

- treball de cerca d’informació dels temes tractats, amb 
posterior comentari. 

Sessió classe Assoliment de maduresa a nivell participatiu i/o comportamental 
Treball diari Realització de les tasques 
Dossier Presentació correcta del dossier 
Treballs monogràfics Reelaboració del treball. 
Fitxes i exercicis  Reelaboració de les fitxes I dels exercicis. 
Controls – exàmens: 
(Conceptuals i procedimentals) 

Recuperació amb una altre examen, prèvia realització a casa de 
l’anterior que havien suspès i/o de resums esquemàtics i repetició 
dels exercicis preparatoris 

Llenguatge filosòfic: 
- Comprensió 
- Escriptura. 

Confecció d’un vocabulari 
Utilització en textos personals del vocabulari específic 

Activitats fora del centre: 
- Actitud 
- Participació 
-Anàlisi/Treball de l’activitat. 

Treball de recuperació sobre l’activitat realitzada i/o una reflexió 
sobre l’actitud personal durant l’activitat. Si algú no ha pogut 
assistir a una activitat extraescolar, realitzarà una activitat 
substitutòria 

  
VALORACIÓ PER PART DE L’ALUMNAT 
Ens sembla interessant –i la pràctica ens ha revelat com a útil– la realització d'una valoració de l'assignatura per part 
dels alumnes. Per dur a terme aquesta valoració, es farà servir l’avaluació figuroanalògica, que també s’utilitzarà 
perquè els alumnes reflexionin sobre el seu procés d’aprenentatge i l’avaluïn tenint en compte principalment la seva 
actitud i la seva actuació. En aquesta línia se'ls proporcionarà la següent relació dels possibles temes o qüestions a 
tractar: 
Respecte a la matèria: Respecte al seu procés d’aprenentatge: 
- L’interès que ha tingut el crèdit.  
- Els graus de dificultat relatius a la comprensió i a la 
realització dels treballs.  
- Aspectes o temes que més han interessat.  
- Elements positius i/o negatius. 
- Què estaria bé de canviar i què s'hauria de conservar. 

- L’interès d’una sessió o de  diverses 
- La seva participació i/o la de la resta del grup 
- L’atenció que han mantingut 
- La quantitat i/o qualitat del seu aprenentatge 
- El seu estat d’ànim 
- La seva col·laboració amb els altres (i la dels altres amb ells o 
amb el grup)  
- La funció del professorat en el procés d’ensenyament-
aprenetatge 

 
 

Continguts Criteris i activitats d’avaluació 
1r d’ESO. Alternativa a la Religió. Filosofia – 2 hores setmanals (a tres grups) 
• Reconeixement del jo i dels altres com a subjectes. 

(La meva ment, els meus sentiments, les meves idees, 
Tasques / Deures: 
• Redaccions breus sobre les qüestions tractades a classe 
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la meva cultura, les meves accions, i els dels altres). 
• Habilitats de pensament (conceptualització, anàlisi, 

raonament, recerca). 

o per preparar el diàleg. 
• Elaboració d’exercicis amb les reflexions corresponents. 
• Representació/simbolització amb imatges de les 

valoracions fetes o dels temes tractats. 
• Lectura de textos. 
• Treballs individuals i/o en grup. 
Exàmens: 
• Un examen escrit cada trimestre. 
• Presentació del quadern amb els exercicis i les 

reflexions corresponents. 
• El fonamental per aprovar és el treball a l'aula i la 

presentació de les feines encomanades. 
3r d’ESO. Educació per a la ciutadania. 1 crèdit comú – 1 hora setmanal 
Desenvolupar les següents àrees temàtiques i ètiques:  
• Identitat i autonomia. 
• Convivència i valors cívics. 
• Pertinença i ciutadania a través de la participació en el 

projecte de ciutadania activa i participativa: 
L’Audiència Pública. 

Tasques / Deures: 
• Realització de comentaris de text i exercicis. 
• Habitualment, els alumnes han de llegir i estudiar la 

lliçó. 
• Lectures dels textos seleccionats i documents visuals. 
Exàmens: 
• No es realitzaran exàmens, però com a mínim, s’han de 

realitzar i lliurar els dossiers d’exercicis cada trimestre 
seguiment del llibre de text. 

4t d’ESO. Educació ètico-cívica. 1 crèdit comú – 3 hores setmanals durant un trimestre 
Continguts generals: 
Desenvolupament d’un pensament crític i reflexiu a través 
de la valoració de les diferents realitats, entorns i contextos 
socials i econòmics: 
• Identitat i autonomia. 
• Sistemes ètics i sistemes polítics. 
• Sistemes de participació ciutadana. 
• La construcció de la convivència i dels valors cívic. 
• Treballar i contrarestar els forts estereotips amb 

relació a l’alumnat immigrat d’origen llatí i no llatí. 
• Coneixement de períodes de la història vinculats a 

grans patiments humans i grans barbàries 
contemporànies. 

Desenvolupament d'actituds de col•laboració i potenciació 
de la capacitat de compartir les vivències i els 
aprenentatges individuals i col·lectius:  
• Desenvolupament d'actituds col•laboratives i 

potenciació de la capacitat de compartir les vivències i 
els aprenentatges individuals i col·lectius. 

• Viure la classe com a una comunitat de pensament i 
de convivència democràtica i pacifica. 

Tasques / Deures: 
• Realització d’exercicis a partir de la fotografia, el 

documental i el cinema. 
• Realització de documents i textos audiovisuals: retrats, 

autoretrats, entrevistes filmades, etc. 
• Habitualment, lectura de textos breus , en la qual es 

donarà prioritat a la comprensió i anàlisi textual i 
conceptual. 

• Elaboració d’un diari personal amb elements textuals i 
visuals. 

Exàmens: 
• No es realitzaran exàmens, però com a mínim, realitzar i 

lliurar els dossiers d’exercicis cada trimestre seguiment 
del llibre de text. 

 

 

Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Seminari de Filosofia. 
 

 Objectiu: Comprensió lectora 
Activitats Material Avaluació (C+P+A) Programació Tasques derivades 
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Lectura silenciosa i en veu alta. 
Treball de vocabulari 
Freqüència: diària 
Lectura de la imatge 
(Freqüència: quinzenal). 
 
Estratègies: 
1. ORGANITZAR (seguir 
instruccions). 
2.INTERPRETAR (identificar 
la idea central). 
3. RELACIONAR conceptes i 
dades. 
4. DEDUIR (relacionar causa i 
efecte) 
5. ANÀLISI i CRÍTICA 
(diferenciar vertader- fals...) 
6. RESUMIR 
7. RETENIR (memoritzar 
conceptes fonamentals) 

Dossier de 
lectura lliurat 
als alumnes o 
llibre de text. 

Activitats:  
a) Lectura expressiva i 
comprensiva.  
b) Formular preguntes de 
comprensió conceptual 
sobre la lectura per 
assegurar-se que l’alumne 
ha llegit i entès tot el text. 
 
Valoració:  
a) qualitativa de la lectura 
oral i b) de les respostes a 
les preguntes de 
comprensió 
 
Preguntes sobre les 
imatges i les situacions, 
els valors i les regles 
socials 

A 1r. ESO, Textos de M-
Lipman (Pimi i/o La 
descoberta de l’Aristòtil 
Mas),  
Selecció de textos 
adequats a l’edat 
(ocasionalment) i 
d'imatges (per exemple, 
postals d'obres d'art, 
fotografies...). 
 
A3r. ESO, textos del 
propgrama d’Audiència 
Pública i del llibre de text 
Selecció de textos 
adequats a l’edat 
(ocasionalment) i 
d'imatges (per exemple, 
postals d'obres d'art, 
fotografies...). 
 
A 4t- d’ESO textos del 
llibre de text. 

Cercar paraules al 
diccionari, consultar 
temes en 
Enciclopèdies i a 
Internet 

 Objectiu: Expressió oral 
Activitats Material Avaluació (C+P+A) Programació Tasques derivades 
Lectura en veu alta. 
Diàleg i intercanvi d’opinions 
(en grups petits i entre el grup, i 
entre professor i alumnes). 
Explicació condensada de la 
idea principal d’un text o del 
que s'ha comentat a classe... 
Freqüència: diària 

El mateix que es 
fa servir per a la 
comprensió 
lectora. 

Avaluació qualitativa de 
l’expressió oral en llegir i 
de les intervencions en els 
diàlegs. 
Adequació i consistència 
dels arguments  

El mateix que el que 
refereix a la comprensió 
lectora  

Recerca i 
pronunciació 
adequada del 
vocabulari i les 
paraules noves, així 
com d’idees 
bàsiques. 
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SEMINARI DE RELIGIÓ 

1) Objectius de l’ESO. 
L'ensenyament de la història i cultura de les religions a l'educació secundària té com a objectiu el 
desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Conèixer el fet religiós en les seves diferents manifestacions i identificar els trets bàsics de les 
grans religions com a mitjà que ajudi a comprendre la pluralitat religiosa existent en la societat 
actual. 

2. Valorar el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió i manifestar actituds de 
respecte cap a les diverses formes de religiositat i laïcisme, tot rebutjant qualsevol tipus 
d'injustícia o discriminació. 

3. Comprendrel'origenidesenvolupamentdelesreligionsenelcontextpolític, social i cultural en què 
van sorgir i relacionar-les amb la trajectòria dels pobles que les van adoptar en les diferents 
facetes de la seva realitat històrica. 

4. Reconèixer que les manifestacions culturals i artístiques i les tradicions religioses són una part 
del patrimoni cultural dels pobles, assumir la responsabilitat que suposa conservar-les i 
valorar-les com un recurs per a l'enriquiment personal i comunitari. 

5. Elaborar un judici raonat en relació a la influència de les religions sobre la política, la societat, 
els costums i la moral de les persones i dels pobles. 

6. Afavorir la convivència i la comunicació entre els individus i grups d'una societat, amb 
creences i pràctiques religioses i no religioses plurals. 

7. Adquirir un pensament crític, desenvolupar un criteri propi i habilitats per defensar les pròpies 
idees, a través d'una argumentació documentada i raonada, així com valorar les raons i els 
arguments dels altres. 

8. Reconèixer els trets i fets més significatius de les religions que més han influït en la història i 
la cultura d'Espanya i Catalunya i les seves principals aportacions a l'evolució política, cultural 
i social del nostre país. 

 
3.3. Criteris d’avaluació i activitats de recuperació per a l’ESO del Seminari de RELIGIÓ. 
Asignatures 
1r ESO: Les Religions del Llibre (Judaisme, Cristianisme i Islamisme) 
2n ESO: Les Esglésies Cristianes (Catòlica, Ortodoxa, Protestant, Anglicana) 
3r ESO: Les Religions Tradicionals (Animisme, Hinduisme, Budisme, Taoisme...) 
4t ESO: Els Místics de les Religions 
 

Activitats d'avaluació Activitats de recuperació 
Sessió classe Assoliment de maduresa participativocomportamental 
Treball diari Realització de les tasques 
Dossier Presentació correcta del dossier 
Treballs monogràfics Reelaboració del treball. 
Fitxes Reelaboració de les fitxes. 
Controls – exàmens: continguts. Recuperació de continguts. 
Activitats fora del centre: 
1) Actitud 
2) Participació – Anàlisi/Treball de l’activitat. 
3) Recollida en la llibreta de notes del professorat 

Treball de recuperació sobre l’activitat realitzada i/o 
una reflexió sobre l’actitud personal durant l’activitat. 
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DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA. 
 
1) Objectius de l’ESO: 
La matèria d'educació física de l'educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de 
les capacitats següents: 

1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l'activitat física 
comporta per a la salut individual i col·lectiva. 

2. Valorarlapràcticaregulard'activitatfísicacomamitjàdemilloradelasaluti de la qualitat de vida. 
3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la riquesa motriu i la millora de 

la condició física per respondre davant de diferents situacions. 
4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física, consolidada com hàbit 

de vida saludable. 
5. Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i cura de 

l'entorn en les activitats en el medi natural. 
6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l'àmbit de la competició i en el 

temps de lleure per a la millora de la condició física. 
7. Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació. 
8. Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l'afany de 

millora personal. 
9. Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en 

activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d'habilitat. 
10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l'activitat física i l'esport en la societat 

actual i valorar-ne els aspectes positius. 
 
2) Competències per a l’ESO: 
a) Pròpies de la matèria: El desenvolupament personal.  

- El desenvolupament personal esdevé una competència central de la matèria d'Educació física, que 
s'assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el 
sentit i els efectes de l'activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la 
conducta motriu. 

- Els continguts de la matèria pretenen donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i 
promoguin una vida més saludable i de més qualitat. La competència en la pràctica d'hàbits saludables 
de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l'autoestima i 
el desenvolupament del benestar personal. 

- La competència comunicativa s'assoleix amb l'experimentació del cos i el moviment com instruments 
d'expressió i comunicació; l'expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i 
compartides per mitjà del cos, el gest i el moviment i la valoració crítica dels usos expressius i 
comunicatius del cos. 

- Aquesta matèria també desenvolupa la competència social centrada en les relacions interpersonals per 
mitjà de l'adquisició de valors com el respecte, l'acceptació o la cooperació, que seran transferits a 
l'activitat quotidiana (jocs, esports, activitats en la natura, etc.). Les possibilitats expressives del cos i 
de l'activitat motriu potenciaran la creativitat i l'ús dels llenguatges corporals per a transmetre 
sentiments i emocions que humanitzen el contacte personal. 

b) Aportacions de la matèria a les competències bàsiques.  
1) La matèria d'educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, 

essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i 
l'espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l'activitat física per a preservar la 
salut. 

2) També contribueix essencialment en la competència social i ciutadana, ja que ajuda a aprendre a 
conviure, acceptar les regles per al funcionament col·lectiu, la participació i el respecte envers les 
diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i alienes. 

3) El reconeixement i l'apreciació de les manifestacions culturals específiques de la motricitat 
humana col·labora amb la competència cultural i artística. 

4) Els intercanvis comunicatius i la valoració crítica dels missatges i estereotips referits al cos 
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procedents dels mitjans d'informació i comunicació, contribueixen al desenvolupament de la 
competència comunicativa i al tractament de la informació i competència digital. 

5) El coneixement d'un mateix o d’una mateixa i de les pròpies possibilitats i carències, 
l'autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l'organització individual i col·lectiva 
contribueixen a la competència d’aprendre a aprendre i a l'autonomia i iniciativa personal. 

 
 
3) Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Criteris 
d'avaluació 

Activitats d'avaluació Activitats de recuperació 

Observació Realització de les sessions Assolir una millora participativa i 
comportamental 

Proves físiques Assolir mínims per a cada nivell 
Circuits d’aplicació de les tècniques 
esportives 

Aplicació dels gestos tècnics treballats 

Elaboració de resums se la sessió Repetició dels resums; reflexió sobre la 
feina feta 

Exàmens teòrics Exàmens escrits i orals 
Activitats esportives externes 

- participació 
- actitud durant l’activitat 
- resultats obtinguts 

Elaboració d’un treball compensatori amb 
una reflexió personal de l’alumnat 

Treball per trimestres Repetició dels apartats necessaris per 
assolir els apartats que es plantegen 

Proves físiques Assolir mínims per a cada nivell 
Diagnosi Recollida en la llibreta de notes del 

professorat i en les qualificacions 
emanades de les sessions d’avaluació 
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Continguts Criteris i activitats d’avaluació 
1r d’ESO. 2 h setmanals. 
• Presentació. L’activitat física i la salud 
• Les habilitats motrius bàsiques I 
• El bàsquet I 
• Les qualitats físiques bàsiques I 
• L’atletisme I 
• Les activitats a la natura I 
• Les qualitats físiques psicomotrius I 
• Els jocs tradicionals 
• El futbol I 

Exàmens, controls i avaluació: 
• 1 examen escrit cada trimestre. 
• Proves pràctiques dels continguts treballats. 
 
Valoració de l’esforç progressiu i l’actitud de 
responsabilitat acadèmica en la matèria en l’Educació 
Física a l’ESO. Aquest aspecte serà comú a tota la 
etapa (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO). 
En el cas que un alumne o una alumna, en un trimestre, 
no faci 5 de les sessions per i no estigui degudament 
justificat ( manca d’equip, expulsions, etc.), el trimestre 
estarà suspès independentment de la resta de continguts. 
Si les faltes estan justificades, el professorat decidirà si 
aquest alumne/a haurà de fer algun treball compensatori 
per no haver fet les pràctiques. Les faltes injustificades 
descomptaren 0,5 punts de la nota d’actitud. 

  
2n d’ESO. 2 hores setmanals 
• Presentació. L’activitat física i la salud II 
• Les habilitats motrius bàsiques II i III 
• El bàsquet II 
• Les qualitats físiques bàsiques II 
• Les activitats a la natura II 
• Les qualitats físiques psicomotrius II 
• Els esports de raqueta: bàdminton, pales i tennis 
• El futbol II 

Exàmens: 
• 1 examen escrit cada trimestre. 

  
3r d’ESO. 2 hores setmanals.  
• Presentació. L’activitat física i la salud III 
• El voleibol 
• Les qualitats físiques bàsiques III, IV i V 
• L’atletisme I 
• L’hoquei 
• L’handbol 

Exàmens: 
• 1 examen escrit cada trimestre. 
• Proves pràctiques dels continguts treballats. 

  
4t d’ESO. 2 hores setmanals  
• Presentació. L’activitat física i la salud IV 
• Les qualitats físiques bàsiques VI, VII i VIII 
• La Gimnàstica artística 
• L’Atletisme II i III 
• El beisbol 

Exàmens, controls i avaluació: 
• 1 examen escrit cada trimestre. 
• Proves pràctiques dels continguts treballats. 
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Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament d’Educació Física. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Lectura i comprensió de 
fragments del llibre i dels 
dossiers. 

Llibre de text. 
Dossiers 

Valoració de les respostes puntuals a preguntes sobre 
el text. 
Valoració actitudinal de l’alumnat durant aquestes 
parts de la sessió. 
Valoració de les respostes en el control trimestral. 

 Objectiu: Expressió oral 
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ÀMBIT DE LLENGÜES 
 
1) Objectius de l’ESO: 
Les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengües estrangeres de 
l’educació secundària obligatòria tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un 
mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’enteniment i 
mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de 
discriminació i estereotips lingüístics. 

2. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les llengües de l’escola 
per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboració d’informació, i en la 
transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-
se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 

3. Aconseguir la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o 
escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i 
per a la seva participació en les creacions culturals. 

4. Aconseguir la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final de 
l’educació obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials. 

5. Aconseguir la competència en llengües estrangeres com a eina d’aprenentatge de continguts 
diversos, com a font de plaer i de creixement personal, i com a porta oberta a altres persones i 
cultures. 

6. Utilitzarambautonomiaiesperitcríticelsmitjansdecomunicaciósocialiles tecnologies de la 
informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats 
informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social. 

7. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment, de manera 
coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i 
de cooperació. 

8. Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuar en llengua 
estrangera en situacions habituals de comunicació adoptant una actitud adequada, participativa, 
oberta i respectuosa i amb un cert nivell d’autonomia. 

9. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat acadèmica, social i 
cultural tot valorant la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement d’un 
mateix i del món, i consolidar hàbits lectors. 

10. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions dels 
gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el 
coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i 
col·lectiva. 

11. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes 
d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, i transferir aquests coneixements a les altres llengües que s’aprenen a partir 
de la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge. 

12. Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les varietats 
de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural. 

13. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge 
i d’us de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el 
dels altres. 
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2) Competències per a l’ESO: 
Pròpies de la matèria: Competències comunicatives.  

1) La primera competència que cal considerar, d’acord amb la finalitat de donar les eines perquè els 
nois i les noies puguin afrontar el reptes de la societat, és la competència plurilingüe i intercultural 
que, en essència, és actuar adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural. Això 
suposa que en l’ensenyament de les llengües, a més dels aprenentatges específics de cada una de 
les llengües, caldrà aprendre actituds i habilitats per afrontar altres llengües, fins i tot 
desconegudes (conèixer i valorar-les, saber gestionar els problemes de les interaccions 
multilingües, respectar altres maneres de veure el món...), en resum, estar obert a l’altre. 

2) En relació directa amb aquesta competència més global, hi ha una segona, la competència 
comunicativa, que en totes les matèries esdevé la clau i que en la lingüística articula els 
aprenentatges que s’han de fer en totes les llengües. Aquesta competència ha de ser atesa des de 
totes les matèries curriculars i activitats educatives del centre si es vol el seu desenvolupament 
coherent i eficaç. Aquesta competència es concreta en: 

1. La competència oral, la qual facilita, a través dels intercanvis amb els altres, adults o no, 
elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del propi pensament. 
Cal considerar-la en totes les seves dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i la 
producció, i la de la mediació, en gran grup o grups més petits, atenent tant els aspectes 
verbals com els no verbals i la possibilitat d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la 
informació i la comunicació. A més, l’ús reflexiu de la parla és l’eina més eficaç per al 
pilotatge dels aprenentatges. L’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i 
cooperatiu en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma competent 
en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat democràtica i 
participativa. Aquesta priorització de la llengua parlada és de gran importància quan es tracta 
de l’ensenyament d’una llengua nova per a l’alumnat. En aquesta situació, l’ús de diferents 
recursos didàctics, amb variats formats i suports i en diferents contextos (festes, 
representacions, projectes i activitats curriculars) ha de ser una de les claus per a un 
aprenentatge eficaç. 

2. També té una especial rellevància en l’aprenentatge de les llengües estrangeres, ja que el 
model lingüístic aportat per l’escola és la font bàsica de coneixement i aprenentatge 
d’aquesta llengua. Els discursos orals utilitzats a l’aula són al mateix temps vehicle i objecte 
d’aprenentatge, per la qual cosa el currículum ha d’atendre tant el coneixement dels elements 
lingüístics i comunicatius com la capacitat d’utilitzar-los en l’aprenentatge de diferents 
continguts curriculars i en les diferents situacions comunicatives; a més, el seu treball en 
aquesta etapa ha de ser el fonament del treball dels continguts de la competència escrita. 

3. La competència comunicativa escrita, la qual s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, 
receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal relacionar-la 
amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. 
Els processos de lectura i escriptura són complexos i diversos segons quin sigui el tipus de 
text i el contingut que s’hi vehicula, són processos que s’aprenen en la lectura i escriptura de 
textos a qualsevol matèria o activitat escolar. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè 
descobreixi en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si mateixa i a les altres 
persones, i els fenòmens del món i la ciència, i també que és una font de descoberta i de plaer 
personal. En això té molta importància la potenciació de la biblioteca (i mediateca) i altres 
institucions escolars com la ràdio o plataformes d’Internet, com a dinamitzadores de 
l’aprenentatge lector i escriptor. A més, cal aplicar-la progressivament a textos de nivells de 
complexitat cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en diferents suports 
(paper, digital) i formats (text, gràfiques i imatge). 

4. La competència comunicativa audiovisual, la qual cal atendre en totes les seves dimensions, 
receptives, productives i crítiques, de comunicació i creació, i cal relacionar-la amb les 
interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. Els 
processos de recepció i creació són uns processos complexos i diversos segons quin sigui el 
tipus i format triat i el contingut que s’hi vehicula, són processos que s’aprenen en la seva 
utilització en qualsevol matèria o activitat escolar. Cal motivar la seva utilització per 
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aprendre i comprendre’ls com a globalitat, tot aplicant el seu aprenentatge a missatges cada 
cop més complexos i amb funcions més diversificades i amb formats i suports més variats. 

5. Finalment, la competència literària fa que els nois i les noies puguin comprendre millor el 
món que els envolta, les altres persones i a si mateixos a través de la lectura d’obres de 
qualitat i del contacte amb les construccions de la cultura tradicional. L’accés guiat a 
aquestes obres facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor, i fa que els nois i les 
noies descobreixin el plaer per la lectura, sàpiguen identificar estètiques i recursos, i apreciïn 
textos literaris de gèneres diversos (poètic, narratiu i teatral), i també d’altres formes 
estètiques de la cultura que ens envolta (cançons, refranys, dites, etc.). Amb tot això els nois i 
les noies van interioritzant els senyals de la cultura que els aniran precisant els criteris per ser 
més rigorosos en les seves valoracions i gustos estètics, amb la qual cosa, a més d’estimular 
la seva creativitat, es desenvolupa el seu sentit crític. 

a. Aportacions de la matèria a les competències bàsiques. La formació de l’alumnat en els continguts 
de la matèria de les ciències de la naturalesa contribueix a l’assoliment de totes les altres 
competències bàsiques de la manera que es detalla a continuació. 

a. El paper que juga la llengua i la comunicació en els processos d’aprenentatge i el fet que la 
base del seus ensenyaments se situï en l'ús social de la llengua, fa que els aprenentatges 
lingüístics i comunicatius que es produeixen en qualsevol matèria, amb una bona 
coordinació docent, es pugui aplicar a l'aprenentatge de les altres i, alhora, afavoreixin la 
competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat. Les activitats de les matèries 
lingüístiques tenen, evidentment, una importància remarcable en el desenvolupament de la 
competència comunicativa, cal però recordar que en ser una competència transversal a totes 
les matèries, l’assoliment dels objectius bàsics dependrà del tractament que se’n faci a totes.  

b. Alhora les activitats relacionades amb aquesta competència també afavoreixen la millora de 
les competències metodològiques. Els processos de la llengua escrita en concret són una de 
les claus en la competència del tractament de la informació i l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per a l’elaboració de coneixement. La lectura i escriptura 
d’informacions presentades en diferents llengües, fet facilitat amb l’ús de les TIC, aporta 
una nova dimensió als processos de tractament de la informació. La diversitat de punts de 
vista i la manera de presentar les informacions facilita la flexibilitat mental necessària per a 
un aprenentatge crític. A més, la verbalització i les interaccions resulten claus en el 
desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre, ja que regulen i orienten la 
mateixa activitat amb progressiva autonomia. 

c. La llengua, precisament pel paper que juga en el desenvolupament de les competències 
metodològiques, ajuda a la comprensió dels processos de les competències centrades en 
conviure i habitar el món. D’una manera molt especial, la competència plurilingüe i 
intercultural contribueix al desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa 
com les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l'enteniment entre les 
persones. Aprendre llengües és, abans que altra cosa, aprendre a comunicar- se amb les 
altres persones, a prendre contacte amb distintes realitats i a assumir la pròpia expressió com 
a modalitat fonamental d'obertura als altres. 

d. A més de reconèixer les llengües com un component cultural de primer ordre, la lectura, 
comprensió i valoració de les obres literàries contribueix d’una manera clau al 
desenvolupament de la competència artística i cultural. 
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3.1. Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Departrament de Llengua Catalana i Literatura. 
 

Continguts Activitats d’avaluació i recuperació 
1r d’ESO. 3 hores setmanals. 
Ortografia: 
• L’alfabet. Els dígrafs 
• La síl·laba. Els diftongs 
• L’accentuació 
• La vocal neutra i O/U àtones 
• L’apòstrof 
• Ortografia del consonantisme 
Morfosintaxi:           
• L’oració simple: Subjecte i predicat 
• El sintagma 
• El SN: el substantiu. Els determinants 
• L’adjectiu 
• El verb: les tres conjugacions. Les formes personals i no 

personals 
Lèxic:                     
• Les frases fetes. 
• El diccionari de la llengua. 
• Polisèmia i monosèmia 
• Sinònims i antònims 
Tipologia textual:  
• El text narratiu 
• El text expositiu 
• El text descriptiu 
• El text conversacional 
• Característiques generals del còmic 
• El text literari  
Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació)  
 
Material: 
• Llengua catalana i literatura 1. Editorial Text–La 

Galera, 2007 
Llibres de lectura: 1 cada trimestre. 

Treballs i deures: 
• 1 llibre de lectura cada trimestre, avaluat 

mitjançant treball escrit i/o examen 
• 3 redaccions cada trimestre 
• 1 hora de comprensió lectora a la setmana 
• Dictat cada setmana 
• Deures sovintejats (diaris o setmanals) 

 
Exàmens 

• Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-
pràctics i 1 examen o treball del llibre de 
lectura 

 
Avaluació: 

• Actitud: 20% 
• Procediments: 40% 
• Continguts: 40% 

Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que 
no hagi superat globalment l’assignatura 

 
 

 

2n d’ESO. 3 hores setmanals.  
Ortografia:       
• La síl·laba 
• Ortografia de A i E  
• Ortografia de O i U 
• Accentuació i dièresi 
• Ortografia de les consonants 
Morfosintaxi:     
• Categories gramaticals 
• SN: estructura i funcions 
• Morfologia verbal. Verbs irregulars 
• Complements verbals  
• Adverbis i locucions adverbials 
• Connectors. Tipus 

Tasques / Deures:  
• 1 lectura cada trimestre, avaluada mitjançant 

treball escrit i/o examen 
• 2 redaccions cada trimestre 
• Dictat cada setmana 
• Exercicis del llibre de text cada setmana, i d’altres 

materials 
• Exercicis de comprensió lectora 
 
Exàmens; 
• Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-pràctics 

i 1 examen o treball del llibre de lectura 
Material: 
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• Preposicions 
Tipologia textual: 
• La narració 
• El text argumentatiu i instructiu 
• La rondalla 
• La publicitat  
 
Literatura i Llengua: Introducció als gèneres literaris 
Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i  
Comunicació)  

• Llengua catalana i literatura 2. Editorial Text-La 
Galera, 2008 
Llibres de lectura: 1 cada trimestre 

 
Avaluació: 

• Actitud: 20% 
• Procediments: 40% 
• Continguts: 40% 

Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que 
no hagi superat globalment l’assignatura. 

  
3r d’ESO. 3 hores setmanals.  
Ortografia:         
• Vocalisme 
• Síl·laba, diftongs i hiats 
• Accentuació. Accent diacrític i dièresi 
• Consonantisme. Grafies 
Morfosintaxi:     
• Categories gramaticals: sintagmes i funcions sintàctiques 
• Oració: subjecte i predicat 
• Sintagma nominal: morfologia. C. del nom i determinants 
• Sintagma verbal: morfologia verbal i perífrasis verbals. 

Verbs irregulars 
• Complements verbals: C. Directe, C. Indirecte, Atribut i C. 

Predicatiu 
• Complement de règim. Complements circumstancials 
Lèxic: 
• Homònims 
• Definició nominal 
• Mots compostos i polisèmics 
• Derivats amb prefixos 
• Registre culte 
Literatura: Literatura: Introducció d’alguns autors, moviments i 
gèneres literaris  
Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació) 
 

Treballs / deures: 
• 1 lectura cada trimestre, avaluada mitjançant 

treball escrit i/o examen 
• 2-3redaccions cada trimestre 
• Dictat cada setmana 
• Exercicis del llibre cada setmana 
Exàmens:  
• Un examen cada 2 unitats 
• Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-pràctics 

i 1 examen o treball del  
• llibre de lectura. 
Material: 
• Llengua catalana i literatura 3. Editorial Text-La 

Galera, 2007 
Llibres de lectura: 1 cada trimestre. 

Avaluació: 
1. Continguts i procediments: 80% de la nota. Hi 

considerarem els aspectes següents: 
1. Textos de creació personal: 20% 
2. Prova de lectura: 20% 
3. Prova de contingut gramatical i literari: 

20% 
4. Expressió oral: 20% 

2. Actitud: 20% de la nota. 
Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que 
no hagi superat globalment l’assignatura.  

  
4t d’ESO. 3 hores setmanals.  
Ortografia:         
• So i grafia 
• So i fonema. Símbols fonètics 
• Vocalisme tònic i àton 
• Conceptes de síl·laba, diftong, hiat, sinalefa, i elisió 
• Els sons consonàntics. Contactes consonàntics.          
Morfosintaxi:   
• Modalitat oracional 
• Els complements verbals i la seva pronominalització 
• Combinacions pronominals 
L’oració composta. La subordinació substantiva, adjectiva i 
adverbial  
Comprensió i expressió: 

Treballs i deures: 
• 1 lectura cada trimestre, avaluada mitjançant 

treball escrit i/o examen 
• 2-3 redaccions cada trimestre 
• Exercicis del llibre o elaborats per professorat del 

Departament 
Exàmens 
• Un examen cada 2 unitats 

Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-pràctics 
i 1 examen o treball del llibre de lectura. 

Material: 
• Llengua catalana i literatura 4. Editorial Text-La 

Galera, 2008 
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• Els textos no formals 
• La carta formal 
• El currículum 
• La instància 
• El text descriptiu 
• El text dialectal 
Presentació del xat, el correu, el bloc i el fotobloc 
Literatura: Introducció d’alguns autors, moviments i gèneres 
literaris 
Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació) 

Llibres de lectura: 1 cada trimestre 
Avaluació: 
• Continguts i procediments: 80% de la nota. Hi 

considerarem els aspectes següents: 
a. Textos de creació personal: 20% 
b. Prova de lectura: 20% 
c. Prova de contingut gramatical i literari: 

20% 
d. Expressió oral: 20% 

• Actitud: 20% de la nota 
Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que 
no hagi superat globalment l’assignatura. 

 

Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Llengua Catalana i Literatura. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
1h setmanal. 
Redistribució de la matèria del curs 

Lectures del curs, notícies o articles de 
premsa, conte... 

1 o 2 preguntes de comprensió lectora 
(20% de la nota) a cada prova escrita. 

 Objectiu: Expressió oral 
Insistir en l’exigència de la llengua 
oral a classe. 
Exposicions orals. 

Temes monogràfics de lliure elecció, 
narrar experiències, comentar notícies 
de diaris, pel·lícules, llibres, 
exposicions... 

Prova específica de caràcter oral (dues per 
curs) en 2n i 3r trimestre. 
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3.2. Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Departrament de Llengua Castellana i Literatura.  

 
Criteris 
d'avaluació 

Activitats d'avaluació Activitats de recuperació 

Observació Sessió classe Assoliment de maduresa 
participativocomportamental 

Treball diari Realització de les tasques 
Dossier /apunts Presentació correcta del dossier / apunts  
Treballs monogràfics Reelaboració del treball. 
Fitxes de lectura Reelaboració de les fitxes. 
Controls – exàmens de Literatura: 

1) Conceptuals. 
2) Conceptuals, actitudinals i procedimentals. 

Recuperació de: 
Conceptes, actituds i procediments. 

Llengua oral: 
1) Lectura individual en veu alta. 
2) Exposicions individuals. 
3) Activitats diàries. 

Proves de lectura. 
Exposicions individuals 

Llengua escrita: 
1) Textos individuals. 
2) Activitats diàries. 

Activitats i exercicis programats a l’efecte 

Gramàtica i Norma: 
1) Controls individuals escrits. 
2) Activitats i exercicis diaris. 

Controls i exàmens individuals. 
Activitats i exercicis programats a l’efecte 

Activitats fora del centre: 
1) Actitud 
2) Participació 
3) Anàlisi/Treball de l’activitat. 

Treball de recuperació sobre l’activitat 
realitzada i/o una reflexió sobre l’actitud 
personal durant l’activitat. 

Diagnosi Recollida en la llibreta de notes del professorat i en 
les qualificacions emanades de les sessions 
d’avaluació 
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Continguts Activitats d’avaluació i recuperació 
1r cicle (1r i 2n d’ESO). 3 hores setmanals. 

• Llengua escrita, llengua oral: 
gramàtica i normativa, producció i 
comprensió de textos de tipologia 
diversa i de gèneres diversos. 

• Gèneres literaris. 

Tasques / Deures: 
• Exercicis: del llibre de text, programats pel professor o pel 

departament... 
• Producció de textos escrits i orals. 
• Lectures obligatòries les lectures lliures de textos ficcionals 

(novel·la, poesia, teatre) del corpus universal de la literatura. 
• Treballs individuals i/o en grup sobre els continguts de llengua i 

gèneres literaris de caire oral i escrit.  
• Presentació de fitxes de lectura i exposicions davant el grup 

classe (Club de Lectura). 
• Elaboració d’apunts 
• Assistència obligatòria.  

Exàmens, controls i avaluació: 
• Exàmens escrits i proves objectives. 
• Exercicis d’avaluació continuada de tipologia diversa.  
• Controls de recuperació. 

*El control de recuperació de l’assignatura s’ajustarà al contingut del 
document de mínims produït pel departament de castellà. 

  
2n cicle (3r i 4t d’ESO). 3 hores 
setmanals. 

 

• Llengua escrita, llengua oral: 
gramàtica i normativa, producció i 
comprensió de textos de tipologia 
diversa i de gèneres diversos. 

• Història de la  Literatura en llengua 
castellana des de l’Edat Mitjana 
fins a l’actualitat.  

Tasques / Deures:  
• Exercicis: del llibre de text, programats pel professor o pel 

departament... 
• Producció de textos escrits i orals. 
• Lectures obligatòries i les lectures lliures de textos ficcionals 

(novel·la, poesia, teatre) del corpus universal de la literatura. 
• Consulta bibliografia. 
• Treballs individuals i/o en grup sobre els continguts de llengua i 

gèneres literaris de caire oral i escrit.  
• Presentació de fitxes de lectura i exposicions davant el grup 

classe (Club de Lectura). 
• Exposicions orals i debats en el grup classe. 
• Elaboració d’apunts. 
• Assistència obligatòria.  

Exàmens. 
• Exàmens escrits i proves objectives. 
• Exercicis d’avaluació continuada de tipologia diversa.  
• Controls de recuperació. 

**El control de recuperació de l’assignatura s’ajustarà al contingut del 
document de mínims produït pel departament de castellà. 
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Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Llengua Castellana i Literatura. 

 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Lectura silenciosa en clase y en casa. 
Realización de fichas de lectura 

Libros de las bibliotecas del 
centro i del barrio. 

Cuantitativa: Compromiso de lectura de un 
número determinado de libros 
Control de la escritura (fichas) 

 Objectiu: Expressió oral 
Exposiciones orales  Control de la expresión oral 

( exposiciones orales). 
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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 
Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Llengua Anglesa. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Listening, comprehension and 
comprehension practice. 
Vocabulary: Learning new words and 
expressions. 
Using The dictionary: Finding synonyms 
and translation. Pronunciation practice. 

Student book, workbook. Readers. 
Photocopies supplied by the teacher. 
Websites. 

Reading. Comprehension. 
Summary (written) 

 Objectiu: Expressió oral 
Oral summary. 
Summarizing the plot. 
Performing and learning dialogues. 
Pronunciation and phonetic correction. 
Oral speech. 

Two compulsory readers per term. 
Optional work at the library. 
Extra material supplied by the teacher 

Oral practice or oral 
summary. 
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SEMINARI DE LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 
1) Objectius de l’ESO: 
La matèria de cultura clàssica a l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament 
de les capacitats següents: 
1. Localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments històrics més rellevants de les 

cultures grega i llatina. 
2. Reconèixer i identificar aspectes diversos de la cultura grecollatina pel que fa a la llengua, la 

literatura, la filosofia, la ciència i la tècnica, l’urbanisme, l’arquitectura i les arts plàstiques, valorant-
los en la seva unitat i diversitat. 

3. Valorar la mitologia clàssica, especialment la grega, com a font d’inspiració artística al llarg de la 
història. Identificar altres formes de religiositat, sobretot de l’època romana, establint paral·lelismes 
amb religions de l’actualitat. 

4. Valorar la consciència de pertinença a un entorn social i cultural, identificant elements de pervivència 
de la cultura clàssica en la pròpia, tot respectant la diversitat d’identitats culturals. 

5. Localitzarelementsrellevantsdelpatrimoniarqueològicd’èpocaclàssica,tot analitzant-ne els trets 
definidors i valorant-los com a herència cultural dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i 
diversitat. 

6. Identificar les arrels clàssiques de valors actuals dins els àmbits de l’educació, el pensament, el dret o 
la política, valorant els elements a preservar i els elements a revisar. 

7. Reconèixer i valorar les pervivències de la cultura clàssica en contextos artístics, lingüístics i 
cientificotècnics, entre d’altres, tant a la cultura occidental com a d’altres cultures passades i presents. 

 
2) Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Seminari de LLENGÜES CLÀSSIQUES. 
 

Criteris 
d'avaluació 

Activitats d'avaluació Activitats de recuperació 

Observació Sessió classe Assoliment de maduresa participativocomportamental 
Treball diari Realització de les tasques 
Dossier /apunts Presentació correcta del dossier / apunts  
Treballs monogràfics Reelaboració del treball. 

Diagnosi Recollida en la llibreta de notes del professorat i 
en les qualificacions emanades de les sessions 
d’avaluació 

 

 
Continguts Activitats d’avaluació i recuperació 
2n d’ESO. 1 MM: “Mitologia clàssica”: 2 hores setmanals. 
• els mites: els seus tipus i exemplificar-

los. Les seves fronts. 
• Estudi dels mites i llegendes més 

significatives al voltant de la Guerra de 
Troia i de l’epopeia romana i  els herois 
dels món grec i romà. 

• La pervivència del món grec i romà, de 
la seva mitologia en el món actual. 

Tasques / Deures: 
• Treball de recerca,  síntesi i ampliació de la informació. 
• Lectura i comentari de textos clàssics traduïts i de textos 

contemporanis relacionats amb el tema. 
• Visionat de elements audiovisuals relacionats amb el tema: programes 

l’ordinador, visionat de diapositives, de pel·lícules. 
Exàmens, controls i avaluació: 
•  1 examen por mes 
• Control de l’activitat diària 
• Treballs monogràfics sobre els mites i /  o la seva representació 

artística 
  
4t d’ESO. 1Crèdit comú : Llatí  
• Origen i evolució de les llengües: de 

l’indoeuropeu al llatí i d’aquest al 
català. 

Tasques / Deures:  
• Exercicis del llibre de text. Exercicis de transformacions 

morfològiques, d’anàlisi sintàctica, de traduccions. 
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• Morfologia nominal i verbal del llatí. I 
una aproximació a la seva sintaxi. 

• Etimologies: origen llatí del lèxic català, 
el llatí com llengua científica i els 
llatinismes. 

• La història de Roma. 
• Els romans i els seus monuments. 
• Vida i societat dels romans: política, 

dret, ... 
• Religió i mitologia 

• Reconèixer i situar en un mapa ciutats, vies, monuments 
• Reconèixer l’empremta mitològica a les obres artístiques 

Exàmens: 
• 2 o 3 per avaluació: 1 per mes 
• Control de les tasques diàries 
• Treballs monogràfics sobre determinats aspectes del món romà  

 
 
 
Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Seminari de Llatí. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Lectura en veu alta i silenciosa 1 hora per 
setmana, repartida entre les hores 
setmanals. 

Llibre de text: 
exercicis. 
Fotocopies. 

Correcció diària dels deures (contingut i expressió). 
Exàmens amb 1 o 2 preguntes amb un valor del 10% 
del totals on es demani una lectura silenciosa d’un 
text d’unes 300 paraules i amb preguntes de 
comprensió. 

 Objectiu: Expressió oral 
Insistir en l’exigència de la llengua oral a 
clsse.  
Recerca i pronunciació adecuada del 
vocabulari específic i del general , així com 
de paraules noves. 

Exercicis de classe, 
llibre i fotocòpies o 
material divers. 

Avaluació contínua. En ser activitats diàries queden 
recollides en el tant per cent especificat a la 
programació. 
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
 
1) Objectius de l’ESO: 
La matèria de matemàtiques de l'educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de 
les capacitats següents: 
1. Valorarlesmatemàtiquescomapartdelacultura,tantdesdelpuntdevista de la història com des de la 

diversitat cultural del món actual, i utilitzar la competència matemàtica per analitzar tot tipus de 
fenòmens del nostre món i per actuar de manera reflexiva i crítica en els diferents àmbits de la vida. 

2. Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que sorgeixin en situacions de 
l’entorn, en altres disciplines i en les pròpies matemàtiques, aplicant i adaptant diverses estratègies i 
justificant-ne l’elecció. 

3. Reconèixer el raonament, l’argumentació i la prova com aspectes fonamentals de les matemàtiques, 
així com el valor d’actituds com la perseverança, la precisió i la revisió. 

4. Organitzar i consolidar el pensament matemàtic propi i comunicar-lo als companys/es, professors/es i 
altres persones amb coherència i claredat, utilitzant i creant representacions matemàtiques que 
possibilitin aquesta comunicació. 

5. Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos no matemàtics, tot integrant-les en el conjunt de 
sabers que ha anat adquirint des de les diferents matèries així com des de la perspectiva del seu paper 
a la societat actual. 

6. Mostrarconfiançaenlapròpiacapacitatperresoldreproblemes,afrontar-ne la resolució amb actitud 
positiva i assolir un nivell d’autoestima que li permeti gaudir dels aspectes creatius, manipulatius, 
estètics i útils de les matemàtiques. 

7. Comprendreelsignificatdelsdiferentstipusdenombresidelesoperacions. Calcular amb fluïdesa, fer 
estimacions raonables i utilitzar els mitjans tecnològics per obtenir, tractar i representar informació, 
així com per calcular. 

8. Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models matemàtics per a 
identificar, representar i dotar de significat relacions quantitatives de dependència entre variables. 

9. Identificar les formes i relacions espacials presents en l’entorn, i utilitzar la visualització, el 
raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a descobrir i provar propietats geomètriques i 
per a resoldre problemes. 

10. Reconèixer la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en el desenvolupament de la 
ciència i aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiades per a obtenir mesures (de manera 
directa i indirecta) i fer estimacions raonables, en contextos diversos. 

11. Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per tal d’analitzar-les 
críticament, i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els mètodes estadístics apropiats 
(recollida, organització, anàlisi i presentació de dades) per poder respondre-les. 

 
 
2) Competències per a l’ESO: 
a) Pròpies de la matèria: Competència matemàtica. La competència matemàtica, una de les 
competències bàsiques que han d’assolir els alumnes en aquesta etapa, és necessària en la vida personal, 
social i escolar. Nombroses situacions quotidianes, i de les diverses matèries, requereixen l'ús de les 
matemàtiques per poder analitzar-les, interpretar-les i valorar-les. Aquesta competència té un caràcter 
transversal a totes les matèries, encara que és la matèria de matemàtiques la que s’ocupa especialment 
d’ella. Encara que els continguts que es proposen són els necessaris per a l’adquisició de la competència 
matemàtica, cal tenir en compte que aquesta difícilment s’adquireix si no s’orienta l’aprenentatge dels 
continguts de manera que es possibiliti la seva utilització fora de les classes de matemàtiques, tant en la 
vida diària dels alumnes com en totes les altres matèries. Assolir la competència matemàtica implica: 

a) Pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tingui sentit, 
experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, relacionar conceptes i realitzar 
abstraccions. 

b) Raonar matemàticament. Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar, 
reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes; argumentar les decisions preses, així 
com l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades. 
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c) Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes relacionades amb 
una situació-problema, plantejar i resoldre problemes anàlegs, planificar i desenvolupar estratègies 
de resolució, verificar la validesa de les solucions, cercar altres resolucions, canviar les condicions 
del problema, sintetitzar els resultats i mètodes emprats, i estendre el problema, recollint els 
resultats que poden ser útils en situacions posteriors. 

d) Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. 
e) Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i 

organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i recursos TIC, de dibuix i de mesura) 
per a fer matemàtiques. 

f) Interpretar i representar (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i materials) expressions, 
processos i resultats matemàtics. 

g) Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com per escrit, utilitzant 
el llenguatge matemàtic. 

h) La competència matemàtica s’ha d’adquirir a partir de contextos que tinguin sentit tant per a 
l’alumnat com per al coneixement matemàtic que és pretén desenvolupar. Aprendre amb significat 
és fonamental per capacitar l’alumnat en l’ús de tot el que aprèn i per capacitar-lo a continuar 
aprenent, de forma autònoma, al llarg de tota la vida. Per això, cal proporcionar en totes les classes 
de matemàtiques oportunitats per tal que l’alumnat aprengui a raonar matemàticament, proposant 
activitats d’aprenentatge on la resolució de problemes, entesa en un sentit ampli, esdevingui el 
nucli de l’ensenyament. 

b. Aportacions de la matèria a les competències bàsiques. Per tal de contribuir a l’assoliment de les 
diferents competències bàsiques l’ensenyament de les matemàtiques ha d’aconseguir que l’alumnat 
integri i utilitzi de manera funcional tots els aprenentatges que va adquirint, a partir dels seus 
coneixements previs, de l’experimentació, de la representació i comunicació i del contrast amb els 
altres. La formació en matemàtiques, a més d’incidir en la competència matemàtica, contribueix a 
l’assoliment de totes les altres competències bàsiques de la manera que es detalla a continuació: 

a) Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. Les matemàtiques són un 
instrument d’anàlisi de la realitat, en particular del món físic; de fet, el raonament matemàtic 
promou una actitud davant del món. El desenvolupament de determinats àmbits com la mesura i 
la visualització, la interpretació i construcció de gràfics, així com de processos com el raonament 
matemàtic, l’argumentació i la resolució de problemes relacionats amb el món físic, 
contribueixen de manera directa a l’adquisició d’aquesta competència. 

b) Competència en el tractament de la informació i competència digital. Molta de la informació que 
rebem conté elements matemàtics, nombres, formes, mesures i funcions, expressats de manera 
diversa, el coneixement dels quals és necessari. També els continguts del bloc estadística i atzar, 
així com la utilització d’ordinadors i calculadores, estan relacionats amb l’adquisició d’aquesta 
competència. 

c) Competència en autonomia i iniciativa personal. Plantejar i resoldre qüestions i problemes 
matemàtics, i tots el processos associats a aquesta activitat (planificació, recerca d’estratègies, 
validació de solucions i contrast amb les dels altres) implica, entre altres coses, una presa 
constant de decisions, la pràctica de les quals incideix en la progressiva adquisició d’autonomia 
de l’alumnat i de confiança en les pròpies capacitats. 

d) Competència per aprendre a aprendre. Per aprendre matemàtiques cal desenvolupar, entre 
d’altres, capacitats relacionades amb la presa de decisions i el sentit crític, la creativitat i la 
sistematització, l’esforç i la constància, la síntesi i la generalització. També la capacitat per 
relacionar fets i conceptes per tal de generar-ne de nous. Totes elles, juntament amb la reflexió 
sobre el propi treball i la capacitat per comunicar-lo, formen part d’aquesta competència bàsica 
per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 

e) Competència en comunicació lingüística. Les matemàtiques contribueixen a aquesta competència 
aportant el coneixement d’un llenguatge específic, necessari en el desenvolupament de les 
ciències (i en general del coneixement) i en la resolució de molts problemes quotidians. També, 
en el treball matemàtic, l’ús de la llengua, tant oral com escrita, és fonamental per descriure 
conceptes i processos, expressar raonaments, argumentacions i proves, i en general, per a 
comunicar, discutir, comparar i validar el treball realitzat. 
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f) Competència en expressió cultural i artística. Les matemàtiques, més enllà de les seves 
aplicacions, constitueixen una creació humana d’un gran valor cultural que cal conèixer, valorar i 
relacionar amb la realitat actual. A més, al ser una ciència i un llenguatge construït històricament 
per les diferents cultures, atorga valor a la construcció de la identitat, tant de les cultures com de 
les persones. D’altra banda, i a un nivell més concret, hi ha una relació entre continguts de tipus 
geomètric i artístic, la connexió dels quals contribueix a aquesta competència. 

g) Competència social i ciutadana. Cada persona és diferent i per això l’alumnat ha d’aprendre a 
reconèixer i controlar les conseqüències de la seva pròpia actuació, així com respectar el procés 
d’aquelles amb les que comparteix el treball. El treball en grup, entès com un treball de 
cooperació, i l’acceptació de les idees dels companys i de les diferents estratègies emprades en la 
realització d’un càlcul, d’una mesura o en el procés de resolució d’un problema, són aspectes del 
procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques que contribueixen al desenvolupament 
d’aquesta competència. 

 
 
3) Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Departament de MATEMÀTIQUES. 
 

 Activitats d'aprenentatge Criteris d'avaluació 
Observació Resolució d'exercicis pràctics relacionats 

amb les explicacions rebudes durant la 
classe.  
Autocorrecció dels mateixos quan es faci la 
correcció a la pissarra. 

• Al voltant d’un 20% de la nota correspondrà al treball a 
l'aula  valorant així mateix l'actitud de l'alumne davant el 
procés d'aprenentatge i la pro gressió seguida al llarg del 
trimestre. 
• Un altre 10%  aproximadament de la revisió de llibretes 
• Un 70% final de les proves escrites (almenys una de 

cada unitat i, si s’escau, una de global) 
• En aquesta matèria hi ha una concatenació de conceptes 

i , per tant, és difícil d’assolir un concepte si no s’ha 
comprés l’anterior; per altra banda, un dels valors i 
actituds a valorar és l’esforç que realitza cada alumne/a 
per aprendre aquests conceptes. 

Per tot això  es valorarà positivament que un alumne/a hagi 
superat una avaluació per considera-li aprovada l’anterior, 
(si aquesta no havia estat superada) i de la mateixa manera 
si s’observa un canvi important d’actitud de l’alumne/a 
respecte aquesta matèria se li proposaran una sèrie 
d’activitats a realitzar per superar aquesta assignatura. 

L’alumnat haurà de prendre nota en una  
llibreta del resum de les explicacions del 
professor, dels exemples corresponents i dels 
exercicis. Aquesta llibreta serà revisada 
periòdicament. 
Resolució d'exercicis globalitzadors del que 
s'ha explicat al llarg de la unitat didàctica. 
Autocorrecció dirigida. 
Proves individuals escrites. 

Es proposa que refacin els exercicis que no 
hagin resolt correctament. Periòdicament es 
recollirà la feina del dia per tal de corregir-la 
i anotar les observacions pertinents. 

AVALUACIONS FINALS EN CADA CURS DE 
L’ESO 
A cada curs de l’ESO hi ha tres crèdits que cursen tot 
l’alumnat. En aquest centre a primer d’ESO hi ha un crèdit 
variable, Resolució de problemes, que no cursa tot 
l’alumnat. 
Es considera que un/a alumne/a supera el corresponen curs 
de Matemàtiques quan presenti una avaluació positiva de 
tots els crèdits comuns. 
Com s’ha escrit anteriorment es valorarà positivament que 
un alumne/a hagi superat una avaluació per considera-li 
aprovada l’anterior, (si aquesta no havia estat superada) i 
en tot cas, cada alumne/a tindrà una consideració 
individual segons les seves circumstàncies. 

Diagnosi Recollida en la llibreta de notes del 
professorat i en les qualificacions emanades 
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de les sessions d’avaluació 
 

Continguts Activitats d’avaluació i recuperació 
1r d’ESO. 3 hores setmanals. 
• Nombres (Divisibilitat, enters, decimals i 

fraccions). 
• Proporcionalitat. 
• Geometria (Rectes i angles, Longituds i 

àrees). 
• Taules, gràfiques i atzar. 
 
Material: 
Llibre de text, calculadora, quan ho demani la 
professora (a 3r d’ESO necessitaran una de 
científica) i estris de dibuix. 

Treballs/ Deures 
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor. 
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està 

explicant. 
• Es llegirà una història amb de tema o contingut matemàtic un cop al 

mes. 
Exàmens: 
Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació). 
Avaluació: 
Es considera la nota formada per:  
• La qualificació dels exàmens ponderada per les dels deures, llibreta 

d’apunts i aptitud. 
• Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que globalment no 

hagi superat l’assignatura. 
  
2n d’ESO. 3 hores setmanals.  
• Nombres :Enters, Fraccions, Potències i 

arrels, Proporcionalitat i Percentatges. 
• Àlgebra: Introducció als Polinomis i a les 

equacions de 1r grau. 
• Geometria : Teorema de Pitàgores , 

semblança, cossos geomètrics. Càlcul de 
superfícies i volums dels cossos 
geomètrics. 

• Funcions: gràfiques, taules i fórmules. 
• Estadística. 
Material: 
Llibre de text, calculadora, quan ho demani la 
professora (a 3r d’ESO necessitaran una de 
científica) i estris de dibuix. 

Treballs/ Deures 
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor. 
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està 

explicant. 
• Es llegirà una història amb de tema o contingut matemàtic un cop al 

mes. 
Exàmens: 
• Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació). 
Avaluació: 
Es considera la nota formada per:  
• La qualificació dels exàmens ponderada per les dels deures, llibreta 

d’apunts i aptitud. 
• Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que globalment no 

hagi superat l’assignatura. 
  
3r d’ESO. 3 hores setmanals.  
• Aritmètica : Nombres, Fraccions, 

Decimals i Percentatges. 
• Àlgebra (Equacions i sistemes de primer 

grau, Problemes de planteig, equacions de 
2n grau). 

• Funcions (Introducció i funcions lineals, 
afins i quadràtiques). 

• Geometria (Semblança i Figures a 
l’espai). 

• Estadística (Representacions gràfiques i 
paràmetres). 

• Probabilitat (definició i diagrames 
d’arbre). 

Material: 
• Llibre de text, calculadora científica i 

estris de dibuix. 

 Treballs/ Deures 
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor. 
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està 

explicant. 
Exàmens: 
• 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació). 
Avaluació: 
Es considera la nota formada per:  
• La qualificació dels exàmens ponderada per les dels deures, llibreta 

d’apunts i aptitud. 
• Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que globalment no 

hagi superat l’assignatura. 
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4t d’ESO. 3 hores setmanals.  
• Aritmètica : el nombre real, potències i 

radicals. 
• Polinomis: regla de Ruffini. 
• Àlgebra: equacions de 1r i 2n grau, 

inequacions lineals, polinomis, 
factorització. 

• Funcions: lineals, quadràtiques, 
exponencials i logarítmiques. 

• Geometria : semblança, trigonometria. 
• Estadística i probabilitat. 
 
Material: 
• Llibre de text, calculadora científica i 

estris de dibuix. 

Treballs/ Deures 
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor. 
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està 

explicant. 
Exàmens: 
1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).  
 
Avaluació: 
Es considera la nota formada per:  
• La qualificació dels exàmens ponderada per les dels deures, llibreta 

d’apunts i aptitud. 
• Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que globalment no 

hagi superat l’assignatura. 
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Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Matemàtiques. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Diàriament es fa  lectura col·lectiva de textos i de 
problemes matemàtics. 

Llibre de text.  

Lectures d’històries amb un problema matemàtic al 
rerafons amb una freqüència d’una vegada al mes 
després de cada tema. 
Possibilitat de fer redaccions de problemes per a la 
realització de la Gincamàtica 2009. 

Llibres: 
L’home que calculava 
Matecuentos cuentamates. 
 

 

 Objectiu: Expressió oral 
Explicar detalladament a la resta de la classe un 
problema o un text matemàtic. 

Llibre de text.  
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DEPARTAMENT DE MÚSICA 
 
1) Objectius de l’ESO:  
La matèria de música de l'educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les 
capacitats següents: 

1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per a expressar-se musicalment de forma creativa i 
personal. 

2. Escoltar comprensivament música d'estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i 
sensibilitat estètica. 

3. Conèixer l'entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica 
musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. 

4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació 
musical i per a l'expressió corporal. 

5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l'aula, el centre o 
la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú. 

6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb 
altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació. 

7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per a enriquir els 
coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva. 

8. Fer ús de la tecnologia per a enriquir la percepció, l'expressió i la creació musicals, amb autonomia 
i esperit crític. 

9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, 
respectant les persones i els valors democràtics. 

10. Valorar l'escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d'enriquiment personal i de 
coneixement d'un mateix i del món. 

 
 
2) Competències per a l’ESO: 
a) Pròpies de la matèria: competències comunicatives artístiques i culturals. 

- Els continguts de la matèria de música desenvolupen directament les competències comunicatives i, 
en especial, la competència artística i cultural. Fomenten la capacitat d'apreciar, comprendre i valorar 
críticament diferents manifestacions culturals i musicals, per mitjà de les experiències perceptives, 
expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils. Potencien, així, 
actituds obertes i respectuoses i ofereixen elements per a l'elaboració de judicis fonamentats respecte a 
les distintes manifestacions musicals, establint connexions amb d'altres llenguatges artístics i amb els 
contextos social i històric als quals se circumscriu cada obra. 

- L'orientació de la matèria, en la qual l'expressió juga un paper important, permet adquirir habilitats per 
expressar idees, experiències o sentiments de forma creativa, especialment presents en continguts 
relacionats amb la interpretació, la improvisació i la composició, tant individual com col·lectiva, que a 
la vegada estimulen la imaginació i la creativitat. 

b) Aportació de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques. 
- La música col·labora en el desenvolupament de la competència d'autonomia i iniciativa personal, 

per mitjà del treball col·laboratiu i l'habilitat per planificar i gestionar projectes. La interpretació i la 
composició són dos clars exemples d'activitats que requereixen d'una planificació prèvia i de la 
presa de decisions per obtenir els resultats desitjats. En les activitats relacionades especialment amb 
la interpretació musical, es desenvolupen capacitats i habilitats com la perseverança, la 
responsabilitat, l'autocrítica i l'autoestima. 

- La música contribueix també a la competència social i ciutadana. La participació en activitats 
musicals de distinta índole, especialment les relacionades amb la interpretació i creació col·lectiva 
que requereixen d'un treball cooperatiu, col·labora en l'adquisició d'habilitats per relacionar-se amb 
els altres. La participació en experiències musicals col·lectives permet expressar idees pròpies, 
valorar les dels altres i coordinar les pròpies accions amb les dels altres integrants del grup 
responsabilitzant-se en la consecució d'un resultat. El contacte amb una àmplia varietat de músiques, 
tant del passat com del present, afavoreix la comprensió de les aportacions de les diferents cultures i 
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la valoració dels altres i dels trets de la societat en què es viu. 
- La música també contribueix de manera directa al desenvolupament del tractament de la informació 

i competència digital. L'ús dels recursos tecnològics en el camp de la música possibilita el 
coneixement i domini bàsic del maquinari i el programari musical, els distints formats de so i 
d'audiovisual o les tècniques de tractament i gravació del so relacionats, entre altres, amb la 
producció de missatges musicals, audiovisuals i multimèdia. Així mateix, afavoreix el seu 
aprofitament com a eina per als processos d'autoaprenentatge i la seva possible integració en les 
activitats d'oci. 

- A més, l'obtenció d'informació musical requereix de destreses relacionades amb el tractament de la 
informació encara que des d'aquesta matèria, mereix especial consideració l'ús de productes 
musicals i la seva relació amb la distribució i els drets d'autor/a. 

- La música també contribueix al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre, 
potenciant capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge guiat i autònom com l'atenció, la 
concentració i la memòria, al temps que desenvolupa el sentit de l'ordre i de l'anàlisi. D'una banda, 
l'audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra, reconèixer-la, 
identificar els seus elements i apropiar-se’n. D'una altra, totes aquelles activitats d'interpretació 
musical i d'entreteniment auditiu requereixen la presa de consciència sobre les pròpies possibilitats, 
la utilització de distintes estratègies d'aprenentatge, la gestió i control eficaç dels propis processos. 

- En relació amb la competència en comunicació lingüística, la música contribueix, com altres 
matèries, a enriquir els intercanvis comunicatius i a l'adquisició i ús d'un vocabulari musical bàsic. 
També col·labora en la integració del llenguatge musical i del llenguatge verbal, i en la valoració de 
l'enriquiment d'aquesta interacció. 

- Des del punt de vista de la competència en el coneixement i la interacció amb el món, la música 
realitza la seva aportació a la millora de la qualitat del medi ambient, identificant i reflexionant 
sobre l'excés de soroll, la contaminació sonora i l'ús indiscriminat de la música, amb la finalitat de 
generar hàbits saludables. A més, els continguts relacionats amb l'ús correcte de la veu i de l'aparell 
respiratori, no tan sols per aconseguir resultats musicals òptims, sinó també per prevenir problemes 
de salut, incideixen en el desenvolupament d'aquesta competència. 
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3). Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Departament de MÚSICA. 
 

Criteris 
d'avaluació 

Activitats d'avaluació Activitats de recuperació 

Observació Sessió classe Assoliment de maduresa participativocomportamental 
Treball diari Realització de les tasques 
Dossier Presentació correcta del dossier 
Treballs monogràfics Reelaboració del treball. 
Fitxes Reelaboració de les fitxes. 
Controls – exàmens: 

2) Conceptuals. 
3) Auditius  

Recuperació de: 
Continguts i audicions. 

Llenguatge musical: 
4) Lectura. 
5) Escriptura. 

Proves de lectoescriptura musical. 

Interpretació i/o creació d’obres individuals: 
3) Vocals 
4) Instrumentals. 

Programació de posada en escena d’obres musicals 
individualment. 

Interpretació i/o creació d’obres 
col·lectivament: 

3) Vocals 
4) Instrumentals. 

Programació de posada en escena d’obres musicals 
col·lectivament. 

Activitats fora del centre: 
4) Actitud 
5) Participació 
6) Anàlisi/Treball de l’activitat. 

Treball de recuperació sobre l’activitat realitzada i/o 
una reflexió sobre l’actitud personal durant l’activitat. 

Diagnosi Recollida en la llibreta de notes del professorat.  

 

Continguts Activitats d’avaluació i recuperació 
2n d’ESO. 2 hores setmanals.  
• Llenguatge musical: el so i les seves qualitats, 

eles elements musicals del so: altura, durada, 
timbre i intensitat i la seva concreció en 
partitures i execucions musicals.  

• La veu i els instruments. 
 
Material: 
• Llibre de text. 
• Apunts de classe. 
• Llibreta amb pentagrames. 
• Instrument (flauta, guitarra, saxòfon, violí...) 

Tasques / Deures: 
• Exercicis del llibre de text. 
• Estudi de melodies i cançons (optatiu amb flauta o altres 

instruments, a més de la veu). 
• Treballs individuals i/o en grup sobre veus i instruments 

(possible construcció d’instruments).  
• Presentació de dossier del temari del llibre (en suport paper o 

TIC).  
• Presentació d’un cançoner de les cançons interpretades a classe 

i al concert de Nadal (suport paper o TIC). 
Exàmens: 
• 1 examen escrit cada trimestre. 
• + cantar cançons amb notes i amb text.  
• (optatiu: interpretar cançons amb flauta o altres instruments). 
• Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que 

globalment no hagi superat l’assignatura. 
  
3r d’ESO. 2 hores setmanals.  
• Llenguatge musical (II). 
• Evolució de la història de la música des de 

Tasques / Deures: 
• Exercicis del llibre de text. Estudi i/o creació de melodies i 
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l’antiguitat fins al segle XXI.  
• Pràctica d’identificació d’elements musicals 

des de l’audició. 
 
Material: 
• Llibre de text. 
• Apunts de classe. 
• Llibreta amb pentagrames. 
• Instrument (flauta, guitarra, saxòfon, violí...) 

cançons (optatiu amb flauta o altres instruments, a més de la 
veu). 

• Treballs individuals i/o en grup sobre veus i instruments.  
• Presentació de dossier del temari del llibre (suport paper o 

TIC). 
 
Exàmens. 
• 1 examen escrit cada trimestre (optatiu: interpretar cançons 

amb flauta o altres instruments). 
• Treball d’anàlisi d’autors i autores en la seva època. 
• Audiovisió del concert de Viena d’any nou i realització d’un 

treball sobre el concert (suport paper o TIC). 
  
4t d’ESO. MO. 3 hores setmanals.  
La música en la nostra societat, des d’una 
perspectiva de recorregut històric i, sobretot, la 
música en la nostra societat actual.  
• Breu recorregut per la historia de la música en 

relació amb la seva època (la música en el seu 
temps). 

• Música en la nostra societat actual: 
a. Música i cinema. 
b. Música i mitjans de comunicació social 
(publicitat, espectacles...). 
c. Noves tecnologies i música.  

 
Material: 
• Llibre de text. 
• Apunts de classe. 
• Llibreta amb pentagrames. 
• Instrument (flauta, guitarra, saxòfon, violí...). 

Tasques / Deures:  
• Exercicis del llibre de text.  
• Treballs individuals i/o en grup sobre la música en el seu 

temps.  
• Presentació de documents AV de creació pròpia.Presentació de 

dossier del temari del llibre (suport paper o TIC). 
 
Exàmens. 
• 1 examen escrit cada trimestre (optatiu: posar en escena 

fragments d’obres musicals.). 
• Treball d’anàlisi d’autors i autores en la seva època.  
• Audiovisió del concert de Viena d’any nou i realització d’un 

treball sobre el concert (suport paper o TIC). 
• Crítica d’algun concert al qual s’hagi assistit (suport paper o 

TIC). 

 

Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Música. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Entendre la lletra de les cançons, dexifrar el 
missatge.  
Lectura en veu alta dels text del llibre. 
Elaboració d’un vocabulari específic de música. 

Llibre de text. 
Cançons populars. 
Altres textos de cançons. 

Lliurament de vocabulari. 
Explicar amb altres paraules el 
contingut de les cançons. 
Millora de la interpretació de les 
cançons, quan s’entèn el contingut. 
L’assoliment d’aquestes competències 
servirà per arrodonir la nota a l’alça 
(s’avaluarà en la nota de música, tant la 
comprensió de text com la interpretació 
de les cançons). 

 Objectiu: Expressió oral 
Lectura interpretativa de textos d’anuncis, cançons... 
Interpretació llegida dels textos que seran cantants. 
Correcta interpretació del ritme del text. 

Textos de cançons a 
interpretar. 

Incorporació en la interpretació dels 
suggeriments del professorat per fer una 
correcta comunicació del text a 
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l’auditori.  
L’assoliment d’aquestes competències 
servirà per arrodonir la nota a l’alça 
(s’avaluarà en la nota de música, tant la 
correcta expressió del text com la 
interpretació millorada de les cançons). 
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DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I DIVERSITAT 
 

Atenció a la diversitat de l'alumnat d’ESO a l'aula ordinària8 

D’acord amb les instruccions normatives, les primeres mesures d’atenció a la diversitat de necessitats de 

l’alumnat formen part de la programació general del grup classe i són el conjunt d’estratègies que s’han 

adoptat pel professorat de les diferents matèries per ajustar la programació a les necessitats de tot 

l’alumnat del grup. Aquestes mesures, a l’Institut XXV Olimpíada consisteixen a: 

• En les programacions dels departaments i seminaris didàctics es preveuen activitats per a l’alumnat 

en la seva diversitat. 

• L’agrupació de l’alumnat de 1r d’ESO es redistribueix en 5 grups per tal que 90 alumnes (3 grups) 

puguin tenir una atenció diversificada més propera i detectar la situació acadèmica de l’alumnat per 

poder fer una orientació acadèmica per a l’ESO i estudis posteriors.  

• A 2n d’ESO i a 3r d’ESO, en algunes matèries, bàsicament les instrumentals, l’alumnat que ho 

requereix forma part d’un grup específic d’atenció a la diversitat, en els grups D. La finalitat és 

l’assoliment de competències generals instrumentals per part de tot l’alumnat. 

• A segon cicle d’ESO es fa un disseny curricular que permet l’adequació del currículum a les 

competències i interessos acadèmics de l’alumnat. 

a. 3r d’ESO agrupacions que permeten la consolidació o l’ampliació de continguts per part de 

l’alumnat: grup D i 3 grups distribuïts d’acord amb la situació acadèmica de l’alumnat. 

b. 4t d’ESO: agrupació en tres grups d’acord amb la tria d’estudis post obligatoris i/o 

d’inserció al món laboral. 

Els criteris d’avaluació s’han d’establir d'acord amb els objectius programats i l’assoliment de les 

competències bàsiques i s’han de diversificar els procediments i les activitats d’avaluació per facilitar 

l’avaluació contínua i regular el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Al mateix temps, cal potenciar 

l’autoavaluació i la coavaluació com a mesures de regulació de l'aprenentatge. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària. Curs 2009 – 2010. Punt 16.6. 
Avaluació dels aprenentatges. 3.2.2. 
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Continguts Activitats d’avaluació i recuperació 
1r d’ESO.  
Els de cada matèria, amb les adaptacions 
curriculars que cada departament o 
seminari didactic hagin elaborat. 

L’avaluació es regeix pels acords de cada departament o seminari didàctic. 
Si hi ha alumnes amb necessitats d’atenció diversificada, amb informe o 
diagnosi o, si se’n detecta algun de nou, es procedirà a aplicar els criteris 
avaluatius Departament d’Orientació i diversitat. 

  
2n i 3r d’ESO.  
A més de l’atenció a la diversitat pròpia 
de les classes ordinària de què forma part 
tot l’alumnat. A 2n i a 3r s’atén en petit 
grup l’alumnat en les matèries:  
- Llengua Castellana i Literatura. 
- 2n D: Matemàtiques i Ciències de la 

Naturalesa. 
- 3r D: Ciències de la Naturalesa.  
 
• Per al desenvolupament de les 
capacitats que permeten a l’alumnat la 
comprensió significativa del món que 
l’envolta i aprendre a desxifrar codis i 
missatges que li ofereixen tant l’entorn 
social com cultural. 
• Es concedeix molta importància 
als continguts procedimentals 
(experimentals i inductius) d’adquisició 
lenta, però són els que capaciten millor 
per als auto-aprenentatges. 
• Per facilitar el pas d’allò concret 
a lo abstracte se seleccionen 
procediments com la manipulació, 
l’observació i l’experimentació –
ciències de la naturalesa i física i 
química– perquè desencadenen els 
pensaments sobre els quals es poden 
construir les representacions. 
• A matemàtiques, la utilització 
d’un llenguatge apropiat així com 
d’unes tècniques i instruments de càlcul, 
mesura i construcció, la predicció i 
posterior reflexió en vers els resultats 
obtinguts, faciliten la progressiva 
adquisició del pensament abstracte.  
• La llengua castellana es 
programa en coordinació de l’àrea de 
llengües. 

Activitats d’avaluació  
Les activitats d’avaluació es dissenyen per a matemàtiques, ciències de la 
naturalesa i física i química prenent com a base: 
a) les activitats realitzades a classe 
b) experiències realitzades al laboratori 
c) resolució de problemes relacionats amb cada unitat didàctica 
d) la presentació d’un dossier o quadern on s’inclogui tota l’activitat realitzada 

de la unitat estudiada. 
Activitats específiques de Llengua Castellana i Literatura: 
- Prova d’avaluació inicial de l’alumnat que s’incorpora al grup D. 
- Realització de proves de continguts cada dos temes. 
- Aportació, cada dia de classe, de les tasques encomanades. 
- Control de la llibreta de seguiment de l’assignatura. 
- Actitud en la matèria: interès, participació, respostes a classe. 
- Lectura, expressió oral i escrita, velocitat lectora. 
- Comprensió oral i escrita: resums, extracció de contingut d’un discurs... 
Activitats de recuperació 
- realització d’un treball relacionat amb les parts més bàsiques de les unitats 

treballades i  
- una prova escrita sobre aquests continguts bàsics.  
 
Criteris d’avaluació 
1. Avaluació inicial. preguntes a l’alumnat sobre els continguts a tractar 

(coneixements adquirits per dissenyar el progrés de continguts) 
2. Avaluació formativa i autoavaluació. activitats d’ensenyament i activitats 

d’avaluació. Realització d’activitats d’autocorrecció. 
3. Avaluació final. En l’avaluació de cada trimestre es valora: 

a. participació de l’alumneat en la tasca diària. 
b. lliurament de les activitats, treballs, dossiers,... proposats. 
c. activitats específiques d’avaluació (preguntes orals, proves escrites, 

treballs..) 
La qualificació final s’obtindrà de: 
- 25% de les preguntes orals a classe, 
- 15% de l’actitud a classe, atenció, respecte a les normes de convivència, 

participació, presentació dels treballs o llibreta en el temps establert. 
- 60% proves escrites, dossiers realitzats. 
Qualificació numèrica. Donat que l’alumnat de diversitat cursa un currículum 
centrat en l’assumpció de les competències generals, la quantificació haurà 
d’expressar-se en un màxim de 6 i, en situacions indiviudalitzades, valorades 
per l’Equip Docent, podrà ser un 7. 

 

 

Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament d’Orientació i 



 
	  

 
 
AVALUACIÓ 
 

  

	  

79	  C. de la Dàlia 2 bis  08004 Barcelona  Tel. 93 289 06 30  www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn 

Diversitat. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Posar en pràctica les destreses necessàries per a la 
correcta lectura expressiva i la  comprensió d’allò que 
es llegeix. 
Implicar- se activament en la lectura de textos de 
tipologia diversa. 

  

 Objectiu: Expressió oral 
Expressar i comprendre hàbilment les idees, els 
sentiments i les necessitats. 
Emprar formes de discurs diverses en la comunicació 
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA. 

1) Objectius de l’ESO: 
La matèria de tecnologies de l'educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de 
les capacitats següents: 

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del 
coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o 
col·lectiva. 

2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot 
cercant propostes solidàries i sostenibles. 

3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els 
seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, 
entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció. 

4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el 
procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o 
sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos 
gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 

6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l'execució de 
tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en 
equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat. 

7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual 
així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics adients per a la resolució d'un problema concret o per a la representació i 
disseny d'objectes o processos. 

8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la 
formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt 
cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura. 

9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el 
benestar individual i col·lectiu i en la societat en general. 

 
2) Competències per a l’ESO: 
a) Pròpies de la matèria. Competència en el coneixement i la interacció amb el món i la competència 
social i ciutadana.  

- Les competències pròpies de la matèria de tecnologies estan estretament vinculades a les 
competències específiques centrades en conviure i habitar el món, que comprèn la competència en el 
coneixement i la interacció amb el món i la competència social i ciutadana. 

- Assolir la competència de conviure i habitar el món implica adquirir coneixements sobre objectes, 
processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupar destreses tècniques i habilitats per 
manipular objectes amb precisió i seguretat. L'anàlisi d'objectes i sistemes tècnics des de diferents 
punts de vista permet conèixer com s'han dissenyat i construït els elements que els formen i quina 
funció desenvolupen dins el conjunt, facilitant el seu ús i conservació. 

- En la matèria de tecnologies, el coneixement i la interacció amb el món físic implica identificar 
problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions, formular-se preguntes i obtenir 
respostes aplicant el coneixement teòric i empíric disponible. També suposa adquirir competències 
per fer un ús responsable dels recursos, tenir cura del medi, practicar un consum racional i vetllar 
per la pròpia salut i la dels altres com a elements clau de la millora de la qualitat de vida de les 
persones. 

- La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar els 
coneixements propis de la matèria en el marc d'un treball individual i col·lectiu rigorós i també per 
prendre decisions en un món en què els avenços en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i 
tenen una influència decisiva en la vida de les persones, la societat i l'entorn. També implica el 
desenvolupament de valors i criteris ètics associats a la ciència i a la tecnologia, dins l'objectiu 
d'educar per una ciutadania responsable en una societat amb un component tecnocientífic cada 
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vegada més complex i exigent. 
- El tractament de la informació i la competència digital també s'ha de considerar una competència 

pròpia de la matèria. El tractament específic de les tecnologies de la informació i la comunicació, 
integrat a aquesta matèria, proporciona una oportunitat especial per desenvolupar aquesta 
competència, associada al desenvolupament de continguts que permeten localitzar, processar, 
elaborar, emmagatzemar, presentar i difondre la informació a través de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. L'ús d'aquestes tecnologies està associat, també, a la simulació de 
processos tecnològics i a l'adquisició de destreses relatives als entorns multimèdia. Aquesta 
competència permet valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i 
transformació de l'entorn en un món globalitzat. 

b) Aportació de la matèria a les competències bàsiques. 
a) La matèria de tecnologies col·labora en el desenvolupament d'altres competències bàsiques. 

Participa en el desenvolupament de la competència matemàtica per mitjà de l'ús d'eines 
matemàtiques, de manera contextualitzada, en la mesura que proporciona situacions 
d'aplicabilitat a diversos camps i facilita la visibilitat d'aquestes aplicacions i de les relacions 
entre els diferents continguts matemàtics. Les eines matemàtiques especialment presents en la 
matèria estan relacionades amb la resolució de problemes pràctics de l'entorn: mesura i càlcul de 
magnituds bàsiques, l'ús d'escales, la lectura i interpretació de gràfics, i la resolució de problemes 
basats en l'aplicació d'expressions matemàtiques referides a principis i fenòmens físics. 

b) Les tecnologies contribueixen també a l'adquisició de competències comunicatives. La 
contribució a la competència lingüística i audiovisual es realitza a través de l'adquisició del 
vocabulari específic, que ha de ser utilitzat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i 
comunicació de la informació. La lectura, interpretació i redacció d'informes i documents tècnics 
contribueix al coneixement i a la capacitat d'utilitzar textos de diferents tipologies. La contribució 
a la competència artística i cultural s'assoleix per mitjà de l'ús d'instruments de representació 
gràfica i el disseny i construcció d'objectes i estructures, però també per l'apreciació de la 
diversitat de produccions tecnològiques de les societats. 

c) A l'adquisició de la competència d'aprendre a aprendre es contribueix per mitjà del 
desenvolupament d'estratègies de resolució de problemes tecnològics, especialment per mitjà de 
l'obtenció, anàlisi i selecció d'informació útil per abordar un projecte. 

d) Finalment, la competència d'autonomia i iniciativa personal implica desenvolupar-se amb 
autonomia i iniciativa personal en diversos àmbits de la vida i del coneixement, inclòs el 
tecnològic; abordar els problemes tecnològics de manera reflexiva i plantejar alternatives i 
solucions de manera autònoma i creativa. 
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3) Criteris i activitats d’avaluació i de recuperació per a l’ESO. Departament de TECNOLOGIA. 
 

Criteris 
d'avaluació 

Activitats d'avaluació Activitats de recuperació 

Observació Sessió classe Assoliment de maduresa participativo-comportamental 
Treball diari Realització de les tasques 
Dossier Presentació correcta del dossier 
Treballs monogràfics Reelaboració del treball. 
Exercicis Reelaboració dels exercicis 
Controls – exàmens Recuperació mitjançant qüestionari-llista d’exercicis de les 

unitats didàctiques corresponents 
Projectes de taller Reelaboració de les tasques o elaboració de la memòria del 

projecte tecnològic 
Projectes informàtics Reelaboració de les tasques o elaboració de l’informe 

corresponent 
Activitats fora del centre: 
-Actitud 
-Participació 
-Anàlisi/Treball de l’activitat. 

Treball de recuperació sobre l’activitat realitzada i/o una 
reflexió sobre l’actitud personal durant l’activitat. 

Búsqueda-aportació de materials i 
recursos per treballar a l’aula 

Assoliment de maduresa per implicar-se i participar 

Diagnosi Recollida en la llibreta de notes del 
professorat 

 

 

 

 

 

Continguts Criteris i activitats d’avaluació 
1r i d’ESO. 2 h setmanals. 
• La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de 

tecnologia 
• Disseny i construcció d’objectes 
• Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la 

informació 
• Electricitat 
• L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 
En el segon curs, s’estudien els materials i s’analitzen els objectes 
que es poden fabricar amb aquests materials, així com el procés 
tecnològic que es porta a terme per obtenir-los. També es treballa el 
dibuix tècnic com a procediment normalitzat per a la representació 
dels objectes. Finalment, s’estudien conceptes bàsics sobre 
electricitat i tecnologies de la informació i la comunicació des d’un 
punt de vista instrumental. 

Tasques / Deures: 
• Exercicis del llibre de text i del quadern 

d’activitats. 
• Treballs individuals i/o en grup sobre processos 

tecnològics 
• Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica  
• Presentació de la llibreta 
• Preparació i participació en la preparació 

d’activitats. 
 
Exàmens: 
• 1 examen escrit per trimestre 
• 1 projecte tecnològic per trimestre 
1 projecte informàtic per trimestre. 

  
2n d’ESO. 2 hores setmanals 
• La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de 

tecnologia 
• Disseny i construcció d’objectes 

Tasques / Deures: 
• Exercicis del llibre de text i del quadern 

d’activitats. 
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• Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la 
informació 

• Electricitat 
• L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació 
• En el segon curs, s’estudien els materials i s’analitzen els 

objectes que es poden fabricar amb aquests materials, així com 
el procés tecnològic que es porta a terme per obtenir-los. 
També es treballa el dibuix tècnic com a procediment 
normalitzat per a la representació dels objectes. Finalment, 
s’estudien conceptes bàsics sobre electricitat i tecnologies de la 
informació i la comunicació des d’un punt de vista 
instrumental. 

• Treballs individuals i/o en grup sobre processos 
tecnològics 

• Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica  
• Presentació de la llibreta 
• Preparació i participació en la preparació 

d’activitats. 
 
Exàmens: 
• 1 examen escrit per trimestre 
• 1 projecte tecnològic per trimestre 
• 1 projecte informàtic per trimestre 

  
3r d’ESO. 2 hores setmanals.  
• Processos i transformacions tecnològiques en la vida 

quotidiana 
• Màquines, mecanismes i estructures 
• Els projectes tecnològics 
• Les comunicacions 
• Màquines, mecanismes i estructures 
• Els projectes tecnològics 
• Les comunicacions 
En el tercer curs, s’estudien els principals processos i 
transformacions tecnològiques de la vida quotidiana: l’alimentació, 
el vestit i l’energia. Per altra banda, es treballen les màquines, els 
mecanismes, les estructures, i les comunicacions. S’analitzen els 
motors tèrmics, uns mecanismes que formen part de màquines més 
complexes, però que els alumnes poden trobar al seu entorn, per 
exemple, en les màquines domèstiques. En aquest curs, el treball de 
les tecnologies de la informació i la comunicació se centra, d’una 
banda, en la utilització del full de càlcul i de les bases de dades 
relacionals, i de l’altra, en la incorporació d’eines de disseny 
aplicades als continguts descrits. També s’estudien el disseny i la 
creació de pàgines web amb l’objectiu de publicar la documentació 
pròpia del projecte tècnic.  

Tasques / Deures: 
• Exercicis del llibre de text i del quadern 

d’activitats. 
• Treballs individuals i/o en grup sobre processos 

tecnològics 
• Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica  
• Presentació de la llibreta 
• Preparació i participació en la preparació 

d’activitats. 
 
Exàmens: 
• 1 examen escrit per trimestre. 
• 1 projecte tecnològic per trimestre 
- 1 projecte informàtic per trimestre. 

  
4t d’ESO. 2 MO de 3 hores setmanals.  
Tecnologia 
• L’habitatge 
• Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
• Control i automatització 
Les característiques dels habitatges, les seves diferents 
instal·lacions, la construcció i els materials utilitzats conformen el 
primer bloc de continguts. En el segon bloc s’analitzen el 
funcionament i les característiques de diferents classes de circuits 
(electrònics, pneumàtics i hidràulics). Per acabar, en el tercer bloc 
s’inicia l’alumnat en el control i la robòtica, amb l’objectiu 
primordial de posar en funcionament una màquina mitjançant 
l’ordinador. 
 
Informàtica 
• Creacions multimèdia 
• Publicació i difusió de continguts 

Tecnologia 
Tasques / Deures: 
• Exercicis del llibre de text 
• Treballs individuals i/o en grup sobre processos 

tecnològics 
• Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica  
• Presentació de la llibreta 
• Preparació i participació en la preparació 

d’activitats. 
Exàmens: 

• 1 o 2 exàmens escrits per trimestre. 
• 2 projectes tecnològic per trimestre 

 
Informàtica 
Tasques / Deures: 
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• Eines per a la comunicació 
S’estudia l’ús de tècniques de tractament de la imatge digital: 
formats bàsics i la seva aplicació, modificació de la mida de les 
imatges i selecció de fragments, creació i disseny gràfics, i alteració 
dels paràmetres de les fotografies digitals. També es realitza la 
captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo; disseny de 
presentacions amb elements multimedia; creació i publicació a 
Internet. 
Per altra banda, es treballa l’ús de connexions sense fil i intercanvi 
d’informació entre dispositius mòbils i es valoració de la 
informació i la comunicació com a fonts de compressió i 
transformació de l’entorn social: comunitats virtuals, globalització i 
interacció a Internet. 

• Exercicis del llibre de text 
• Treballs individuals i/o en grup sobre processos 

tecnològics 
• Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica  
• Presentació de la llibreta 
• Preparació i participació en la preparació 

d’activitats. 
Exàmens: 
• 1 examen escrit per trimestre. 
• 2 projectes informàtics per trimestre 

 

Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Tecnologia. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Comprensió de textos. Fotocòpies de textos seleccionats del llibre de 

text. 
Diccionari 

Actitud de l’alumne davant del text de 
lectura. 
Interès mostrat. 

Lectura comprensiva de 
textos de caire tecnològic. 

Textos seleccionats del llibre de text. 
Qüestionaris sobre la comprensió. 
Mapes conceptuals.  

Valoració de les respostes a preguntes sobre 
el text. 
 

 Objectiu: Expressió oral 
Expressió de les idees 
principals del text, utilitzant 
lèxic tecnològic correcte. 

Guió personal seguint les pautes indicades 
pel professor. 

Fluïdesa, correcció en l’expressió. 
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DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA 

1) Objectius de l’ESO:  

La matèria d'educació visual i plàstica de l'educació secundària obligatòria té com a objectiu el 
desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l'entorn natural i cultural 
propi, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les seves qualitats, estètiques i 
funcionals, així com contemplar d'altres realitats culturals, com a forma d'enriquiment cultural i 
de generar nous coneixements. 

2. Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant els seus continguts, 
entenent-los com a part de la diversitat cultural, contribuint al respecte, conservació i millora. 

3. Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa la realitat, les 
idees, les emocions, els sentiments, les vivències.., mostrant les adequades competències 
comunicatives i expressives. 

4. Comprendre els conceptes artístics i visuals, així com les tècniques i els procediments que 
permeten la necessària competència comunicativa graficoplàstica suficient per comprendre i 
comunicar-se. 

5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic, visual i audiovisual i 
emprar de forma flexible altres recursos, tècniques i mitjans, provinents d' altres àmbits del 
coneixement. 

6. Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els recursos TIC en les 
propostes i creacions personals i col·lectives. 

7. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de 
realització d'un objecte partint d'uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del 
projecte l'estat de consecució. 

8. Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives, 
crítiques i comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual i 
afavoreixin el diàleg i la col·laboració. 

9. Representarformesiespaisambdominidelageometriaplana,elssistemes de representació, les 
proporcions i la representació de les qualitats de manera que siguin eficaces per a la 
comunicació. 

10. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit i la diversitat de les imatges de la cultura visual i 
mediàtica, mostrant el necessari sentit crític i delimitant el seu origen, els canals, els àmbits dels 
que provenen i la seva funció. 

 
2) Competències per a l’ESO: 
a) Pròpies de la matèria. Competències comunicatives artístiques i culturals.  

- Els continguts de la matèria d'educació visual i plàstica desenvolupen directament les 
competències comunicatives, tant la lingüística i audiovisual, com l'artística i cultural. D'una 
banda, amb la competència lingüística i audiovisual es potencia l'observació, l’anàlisi i la 
valoració dels missatges audiovisuals des del punt de vista de la innovació formal i temàtica, de 
l'educació del sentit estètic i de la capacitat comunicativa. De l'altra, amb la competència artística 
i cultural s'afavoreix tot el que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament 
diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment personal i 
gaudi, i considerar- les com a part del patrimoni de la col·lectivitat. 

- La competència artística incorpora igualment el coneixement bàsic de les principals tècniques, 
recursos i convencions dels diferents llenguatges artístics. Suposa també desenvolupar actituds 
de valoració i estima de la creativitat implícita en l'expressió artística, d'interès per cultivar la 
pròpia capacitat estètica i creativa i de respecte cap a la diversitat d'expressions artístiques i 
culturals de la pròpia comunitat i d'altres. 

- L'aprenentatge conscient i amb finalitats prefixades de la producció, disseny i creació d'imatges, 
objectes o fets a través de codis visuals, artístics i tècnics ha de concretar-se en propostes 
diverses que van des de la representació descriptiva, a l'expressió subjectiva, la transferència i la 
transformació, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament artístic i el coneixement complex. 
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Aquest aprenentatge s'ha de dur a la pràctica a través de la contextualització, la reflexió, els 
mitjans gràficoplàstics tradicionals i actuals i, també, utilitzant les tecnologies digitals per 
investigar i experimentar amb noves formes d'expressió. 

b) Aportacions de la matèria a les competències bàsiques. 
a) Atès el caràcter instrumental i la diversitat de continguts que s'hi treballen, aquesta matèria 

participa en l'adquisició d'altres competències bàsiques. 
b) L'educació visual i plàstica constitueix un bon vehicle per al desenvolupament de la competència 

social i ciutadana, ja que es treballa amb eines pròpies del llenguatge visual que condueixen a la 
comprensió crítica, el pensament creatiu i l'expressió de les emocions, vivències i idees. Aquestes 
pràctiques estan directament relacionades amb la resolució positiva de conflictes. Les 
metodologies d'aprenentatge que es proposen (per exemple, activitats que comporten treball 
cooperatiu) promouen actituds de respecte, tolerància, flexibilitat, solidaritat i interès, i 
afavoreixen el reconeixement dels altres, la participació social i la cultura de la pau. 

c) La matèria col·labora en gran mesura en l'adquisició de la competència d'autonomia i iniciativa 
personal, ja que la comprensió i interpretació crítica de les imatges i les produccions artístiques 
condueix l'alumnat a aprendre a ser i a actuar de forma autònoma i solidària. A la competència 
d'aprendre a aprendre es contribueix en la mesura que el pensament crític implica la presa de 
consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de la dels altres i la identificació de les 
pròpies limitacions com a instrument de millora. 

d) La importància que adquireixen en el currículum els continguts relatius a l'entorn audiovisual i 
multimèdia, amb la utilització dels recursos TIC, expressen el paper que s'atorga a aquesta 
matèria en l'adquisició de la competència en tractament de la informació i competència digital. 

e) Així mateix, es contribueix a l'adquisició de la competència en el coneixement i interacció amb el 
món físic per mitjà de l'ús de procediments, relacionats amb el mètode científic, com 
l'observació, l'experimentació i la reflexió posterior. Finalment, també són objectius de la matèria 
el domini del llenguatge simbòlic i el coneixement d'aspectes espacials de la realitat, per mitjà de 
la representació geomètrica de les formes, la qual cosa contribueix a l'adquisició de la 
competència matemàtica. 
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3) Criteris i activitats d’avaluació i recuperació per a l’ESO. Departament de VISUAL I 
PLÀSTICA. 
1r ESO 

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CRITERIS D'AVALUACIÓ ACTIVITATS DE 
RECUPERACIÓ 

1.- Elements del llenguatge visual. Els 
elements visuals: la forma, la grandària, 
el color, la textura. 
2.- Elements del llenguatge visual. 
Elements conceptuals: el punt, la línia, el 
pla, el volum. 
3.- Elements del llenguatge visual. 
Elements de relació: la posició, 
L'equilibri, L'ordre, la proporció. 
4.- Tipus de llenguatges visuals. Arts 
plàstiques: Dibuix, Pintura, Escultura. 
Disseny: de L'espai, industrial, gràfic i de 
la imatge, tèxtil i d'indumentària. Còmic. 
Fotografia. Cinema. Vídeo. La televisió. 
Nous llenguatges visuals: infografia, 
pàgines web. 
5.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

-  Identificar els elements de les 
imatges i les estructures compositives a 
les representacions bidimensionals, 
tridimensionals i a la realitat. 
- Utilitzar la terminologia pròpia del 
llenguatge artístic per descriure les 
imatges. 
- Representar idees de forma 
bidimensional aplicant estratègies 
compositives per a obtenir determinats 
significats. 
- Diferenciar i reconèixer les imatges 
de L’entorn Audiovisual i multimèdia. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- La comunicació visual. Elements de 
la comunicació visual: Missatge, 
Emissor, Receptor. 
2.-  Finalitats dels missatges visuals. 
Funció informativa. Funció 
comunicativa. Funció expressiva. Funció 
estètica. 
3.-  Significats de les imatges. Valor 
expressiu. Temàtica. Simbolisme. 
4.-  Procés en L'anàlisi d'imatges. 
Descriptiu: aspecte general, textos, 
descripció de la imatge, colors, 
composició. Icònic: què representa, què 
expressa, perquè  s'ha creat aquesta 
imatge? missatge, funció, tècnica, 
destinataris, context. 
5.-  Les imatges de la premsa, la 
publicitat i la televisió. La premsa (tipus 
d'imatges). La publicitat en els mitjans 
Audiovisuals: tv, Cinema, internet, ràdio. 
La publicitat en els mitjans gràfics: 
premsa, revistes, publicitat exterior, 
publicitat directa. La televisió (tipus de 
programes)  
6.-  "Què recordo?".  Respondre per 
escrit a ordinador o a ma.  

- Identificar els elements bàsics de la 
comunicació visual 
- Utilitzar la terminologia pròpia del 
llenguatge artístic per descriure les 
imatges. 
- Diferenciar i reconèixer els processos 
i estratègies en imatges de L’entorn 
Audiovisual i multimèdia. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- Indicadors de profunditat  
(A).  Segons L'organització: Diferència 
de grandària. Posició en el suport, 
Superposició de figuures.Perspectiva 

- Identificar els elements del llenguatge 
visual, configuracions estructurals i 
orientació espacial dels objectes i/o 
aspectes de la realitat. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
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lineal. 
(B). Segons les tècniques i procediments: 
Perspectiva aèria. Textures. Ombra i 
llum. Moviment. 
2.- El volum: llum/ombra.  (Variables: 
llum directa, reflex, ombra pròpia, ombra 
projectada, penombra). 
3.- La composició. 
4.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

- Utilitzar la terminologia pròpia del 
llenguatge artístic per descriure els 
elements de percepció de L’espai i de 
les composicions. 
- Representar objectes i idees de forma 
bidimensional i tridimensional aplicant 
tècniques diverses i aconseguir 
resultats en funció de la proposta i les 
intencions prèvies 
- Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació formal i visual 
individual i cooperativament o 
plàstiques de gran format, aplicant les 
estratègies pròpies i adequades del 
llenguatge plàstic i visual pel que fa a 
composició. 
- Realitzar creacions plàstiques 
bidimensionals aplicant els conceptes 
d’equilibri i ritme i demostrant interès i 
iniciativa, creativitat i imaginació. 

i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- El llapis de grafit.  (Puntillisme, 
ratllat, difuminat, transparència, tinta 
plana). 
2.- Els llapis de colors.  (Puntillisme, 
ratllat, difuminat, transparència, tinta 
plana, aquarel·lat). 
3.- Els retoladors.  (Puntillisme, ratllat, 
tinta plana). 
4.- Bolígrafs.   (Puntillisme, ratllat, tinta 
plana). 
5.-  Retoladors calibrat.   (Puntillisme, 
ratllat, tinta plana). 
6.-  Ceres.  (Transparència, difuminat, 
tinta plana, esgrafiat). 
7.-  El paper Com a suport. Formats de la 
sèrie A. Els gramatges. 
8.-  "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

Utilitzar la terminologia pròpia del 
llenguatge artístic per descriure les 
tècniques i els procediments, els 
materials i les eines. 
- Representar objectes i idees de forma 
bidimensional aplicant tècniques 
diverses i aconseguir resultats en 
funció de la proposta i les intencions 
prèvies. 
- Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació formal i visual 
individual i cooperativament Com 
produccions plàstiques de gran format, 
aplicant les estratègies pròpies i 
adequades del llenguatge plàstic i 
visual. 
- Realitzar creacions plàstiques 
bidimensionals seguint el procés de 
creació i demostrant interès i iniciativa, 
creativitat i imaginació. 
- Seleccionar els materials més 
adequats per crear un producte artístic, 
d’acord amb uns objectius prefixats i a 
la reflexió i avaluació de les diferents 
fases del procés de concepció, disseny, 
formalització i realització. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- El punt.  (Variables: situació, relació, 
nombre, mida, color, textura). 
2.- La línia.  (Variables: recta (vertical, 
horitzontal, inclinada), corba, trencada). 
3.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

-Identificar els elements conceptuals, 
punt i línia,  del llenguatge visual en els 
objectes i en la realitat. 
-Utilitzar la terminologia adequada per 
descriure els punts i les línies, 
direccions i traç en els objectes i les 
imatges. 
- Elaborar i participar, activament, en 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
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projectes de creació cooperativa 
bidimensional en què es faci aplicació 
dels elements conceptuals del 
llenguatge visual.  
- Utilitzar el punt i la línia en la 
realització de dibuixos per representar, 
comunicar i plasmar les pròpies idees.  

Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- La forma.  (Classificació: 
bidimensional, tridimensional; natural, 
artificial; 
                              figurativa, abstracta; 
cal·ligràfica, geomètrica, orgànica). 
2.- L'encaix. Dibuix del natural.   
(Estructura, encaixament, mida, 
clar/fosc). 
3.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

- Identificar els elements del llenguatge 
visual, forma i grandària,  dels objectes 
i/o aspectes de la realitat. 
- Utilitzar la terminologia adequada per 
descriure la forma i la grandària dels 
objectes i les imatges. 
- Representar objectes i idees de forma 
bidimensional utilitzant els elements 
forma i grandària per tal d’aconseguir 
resultats en funció d’una proposta i 
intenció, prèvies. 
- Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació cooperativa 
bidimensional en què es faci aplicació 
dels elements forma i grandària del 
llenguatge visual. 
- Realitzar creacions plàstiques 
bidimensionals i tridimensionals 
seguint el procés de creació i 
demostrant interès i iniciativa, 
creativitat i imaginació. 
- Utilitzar codificacions bàsiques de la 
geometria plana per a la realització de 
formes. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- Operacions i traçats geomètrics 
2.- Utilització de L'escaire i el cartabó. 
Angles. 
3.- Classificació i construcció de 
triangles. 
4.- Classificació i construcció de 
quadrilàters.  
5.- Classificació i construcció de 
polígons regulars. 
6.- La circumferència. 
7.- Sistemes de representació. 
5.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

Identificar els elements geomètrics i de 
representació de L’espai en els objectes 
i a la realitat. 
- Utilitzar adequadament la 
terminologia pròpia del dibuix tècnic i 
de la geometria. 
- Representar formes bidimensionals 
aplicant la geometria i fent ús del 
dibuix tècnic. 
-Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació cooperativa de 
representació bidimensional de 
L’espai.. 
-Realitzar creacions plàstiques 
bidimensionals utilitzant la geometria i 
el dibuix tècnic i les diferents 
perspectives amb iniciativa, creativitat i 
imaginació. 
-Utilitzar el dibuix tècnic Com a 
instrument de representació i de 
comunicació per a la plasmació 
d’idees. 
-Utilitzar les codificacions bàsiques de 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 
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la geometria plana i descriptiva. 
1.- Textures gràfiques. 
2.- Textures fotogràfiques. 
3.- Textures fregades. 
4.- Textures tàctils. 
5.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

- Identificar L’element del llenguatge 
visual, textura,  dels objectes i/o 
aspectes de la realitat. 
- Utilitzar la terminologia adequada per 
descriure la textura dels objectes i les 
imatges. 
- Representar objectes i idees de forma 
bidimensional utilitzant les textures per 
tal d’aconseguir resultats en funció 
d’una proposta i intenció,  prèvia. 
- Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació cooperativa 
bidimensional en què es faci aplicació 
a L'element textura del llenguatge 
visual. 
- Realitzar creacions plàstiques 
bidimensionals i tridimensionals 
seguint el procés de creació i 
demostrant interès i iniciativa, 
creativitat i imaginació. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- Percepció del color: cromàtics i 
acromàtics. 
2.- Color pigment. 
3.- Ordenació cromàtica: escales (to, 
valor, saturació, matis). 
4.- Ordenació cromàtica: cercle cromàtic. 
5.- Composicions: colors càlids i colors 
freds. 
6.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

- Identificar  del llenguatge visual, 
L’element color,  dels objectes i/o 
aspectes de la realitat. 
- Utilitzar la terminologia adequada per 
descriure el color dels objectes i les 
imatges. 
- Representar objectes i idees de forma 
bidimensional utilitzant el color per tal 
d’aconseguir resultats en funció d’una 
proposta i intenció,  prèvia. 
- Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació cooperativa 
bidimensional en què es faci aplicació 
de L’element color del llenguatge 
visual. 
- Realitzar creacions plàstiques 
bidimensionals i tridimensionals 
seguint el procés de creació i 
demostrant interès i iniciativa, 
creativitat i imaginació. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

1.- Classificació dels gèneres 
cinematogràfics. 
2.- Els punts de vista.  (frontal, lateral 
dret, lateral esquerre, anterior, superior, 
inferior). 
3.- Els enquadraments. (gran pla general, 
pla general, pla americà, pla mitjà, pla 
curt, primer pla, primeríssim primer pla, 
pla de detall). 
4.- Composició "Paint". 
5.- Composició "Fotoshop". 
6.- Composició "Corel fotopaint". 
7.- Composició "Word". 

- Diferenciar i reconèixer els processos, 
tècniques i estratègies i materials en 
imatges de L’entorn Audiovisual i 
multimèdia. 
- Elaborar i participar, 
activament, en projectes de creació 
formal i visual individual i 
cooperativament Com produccions 
videogràfiques de gran format, aplicant 
les estratègies pròpies i adequades del 
llenguatge visual. 
- Seleccionar els materials més 
adequats per crear un producte artístic, 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 
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8.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

d’acord amb uns objectius prefixats i a 
la reflexió i avaluació de les diferents 
fases del procés de concepció, disseny, 
formalització i realització. 

1.- Anàlisi d'una obra d'art. 
2.- Reconeixement, classificació i 
comentari d'estil, d'obres d'art. 
3.- "Què recordo?"  Respondre per escrit 
a ordinador o a ma.  

- Utilitzar la terminologia pròpia del 
llenguatge artístic per descriure les 
obres d’art. 
- Diferenciar temes, estils i tendències 
de les arts visuals  a través del temps i 
atenent la diversitat cultural i el context 
on s’ha produït. 

Per aprovar la matèria, cal lliurar tots 
els exercissis amb puntualitat. 
La nota del quadrimestre serà el 
resultat d'aplicar el 80% als exercicis 
i el 20% d'actitud. 
Hi ha la possibilitat de presentar un 
treball no lliurat amb puntualitat,  
baixant la nota. 
Per recuperar els quadrimestres 
caldrà presentar els treballs  pendents 
conjuntament abans d'una data 
prefixada. 

 

3r ESO 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS DE 
RECUPERACIÓ 

Prova de nivell.  
Del triangle fins al dodecàgon, treballar 
tota la superfície i el volum. 
Projecte i maquetació. 
Mostrari digital. 
Retrats. 
Exercicis DIN-A4 de col.lage 
Dibuix a partir d’un referent real 
Perspectiva axonomètrica, isomètrica, 
cònica obliqua 

1-Identificar els elements del llenguatge 
artístic, constitutius essencials  
(configuracions estructurals, variacions 
cromàtiques, orientació espacial i 
textura) dels objectes i/o els aspectes de 
la realitat. 
2-  Representar objectes i idees de 
forma bidimensional i tridimensional 
aplicant tècniques gràfiques i plàstiques 
i aconseguint resultats concrets en 
funció d'uns objectius i intencions 
determinats. 
3- Reflexionar i argumentar 
objectivament les activitats i els 
processos artístics desenvolupats.  
4 -  Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació cooperatius,  
bidimensionals, tridimensionals i 
visuals i audiovisuals.  
5- Realitzar activitats artístiques seguint 
els processos de creació adequats a  
les propostes i demostrar interès i 
iniciativa, creativitat i imaginació.  
6- Dibuixar cossos i espais simples 
aplicant els fonaments dels sistemes de 
representació.  
7- Seleccionar els materials més 
adequats per crear un producte plàstic i 
visual d’acord amb uns objectius 
prefixats i l'avaluació permanent durant 
els processos de disseny i execució.  

- Per aprovar la matèria és obligatori 
lliurar tots els treballs. Pel treball no 
lliurat dintre del termini fixat, hi ha la 
possibilitat de presentar-lo un altre dia 
(dintre del corresponent quadrimestre) 
amb la condició de baixar la 
qualificació (1 o 2 punts). 
- Tots els treballs són avaluats i 
qualificats per una mitjana aritmètica 
(inclosos els suspesos i no lliurats). 
No obstant, l’alumnat pot millorar un 
treball després de la valoració del 
professorat de la matèria dintre del 
corresponent quadrimestre. 
- Els treballs no lliurats es poden 
presentar durant el següent 
quadrimestre per per recuperar 
l’avaluació. 
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8- Diferenciar els estils,  les tendències 
i els discursos de les arts visuals i 
audiovisuals atenent les etapes i 
moviments més rellevants i la diversitat 
cultural. 

Prova de nivell  
Del triangle fins al dodecàgon, treballar 
tota la superfície i el volum 
Projecte i maquetació 
Mostrari digital 
Retrats 
Exercicis DIN-A4 col.lage 
Dibuix a partir d’un referent real 
Perspectiva axonomètrica, isomètrica, 
cònica obliqua 

1-Identificar els elements del llenguatge 
artístic, constitutius essencials  
(configuracions estructurals, variacions 
cromàtiques, orientació espacial i 
textura) dels objectes i/o els aspectes de 
la realitat. 
2-  Representar objectes i idees de 
forma bidimensional i tridimensional 
aplicant tècniques gràfiques i plàstiques 
i aconseguint resultats concrets en 
funció d'uns objectius i intencions 
determinats. 
3- Reflexionar i argumentar 
objectivament les activitats i els 
processos artístics desenvolupats.  
4 -  Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació cooperatius, 
bidimensionals, tridimensionals i 
visuals i audiovisuals.  
5- Realitzar activitats artístiques seguint 
els processos de creació adequats a les 
propostes i demostrar interès i 
iniciativa, creativitat i imaginació.  
6- Dibuixar cossos i espais simples 
aplicant els fonaments dels sistemes de 
representació.  
7- Seleccionar els materials més 
adequats per crear un producte plàstic i 
visual d’acord amb uns objectius 
prefixats i l'avaluació permanent durant 
els processos de disseny i execució.  
8- Diferenciar els estils,  les tendències 
i els discursos de les arts visuals i 
audiovisuals atenent les etapes i 
moviments més rellevants i la diversitat 
cultural. 

- Per aprovar la matèria és obligatori 
lliurar tots els treballs. Pel treball no 
lliurat dintre del termini fixat, hi ha la 
possibilitat de presentar-lo un altre dia 
(dintre del corresponent quadrimestre) 
amb la condició de baixar la 
qualificació (1 o 2 punts). 
- Tots els treballs són avaluats i 
qualificats per una mitjana aritmètica 
(inclosos els suspesos i no lliurats). 
No obstant, l’alumnat pot millorar un 
treball després de la valoració del 
professorat de la matèria dintre del 
corresponent quadrimestre.  
- Els treballs no lliurats es poden 
presentar durant el següent 
quadrimestre per per recuperar 
l’avaluació. 

Prova de nivell  
Mostrari digital 
Retrats 
Exercicis DIN-A4 col.lage 
Dibuix a partir d’un referent real 

1-Identificar els elements del llenguatge 
artístic, constitutius essencials  
(configuracions estructurals, variacions 
cromàtiques, orientació espacial i 
textura) dels objectes i/o els aspectes de 
la realitat. 
2-  Representar objectes i idees de 
forma bidimensional i tridimensional 
aplicant tècniques gràfiques i plàstiques 
i aconseguint resultats concrets en 
funció d'uns objectius i intencions 

- Per aprovar la matèria és obligatori 
lliurar tots els treballs. Pel treball no 
lliurat dintre del termini fixat, hi ha la 
possibilitat de presentar-lo un altre dia 
(dintre del corresponent quadrimestre) 
amb la condició de baixar la 
qualificació (1 o 2 punts). 
- Tots els treballs són avaluats i 
qualificats per una mitjana aritmètica 
(inclosos els suspesos i no lliurats). 
No obstant, l’alumnat pot millorar un 
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determinats. 
3- Reflexionar i argumentar 
objectivament les activitats i els 
processos artístics desenvolupats.  
4 -  Elaborar i participar, activament, en 
projectes de creació cooperatius, 
bidimensionals, tridimensionals i 
visuals i audiovisuals.  
5- Realitzar activitats artístiques seguint 
els processos de creació adequats a les 
propostes i demostrar interès i 
iniciativa, creativitat i imaginació.  
7- Seleccionar els materials més 
adequats per crear un producte plàstic i 
visual d’acord amb uns objectius 
prefixats i l'avaluació permanent durant 
els processos de disseny i execució.  
8- Diferenciar els estils,  les tendències 
i els discursos de les arts visuals i 
audiovisuals atenent les etapes i 
moviments més rellevants i la diversitat 
cultural. 

treball després de la valoració del 
professorat de la matèria dintre del 
corresponent quadrimestre o crèdit.  
- Els treballs no lliurats es poden 
presentar durant el següent 
quadrimestre per per recuperar 
l’avaluació. 

 

4rt ESO 

Activitats D’avaluació Activitats de recuperació 
Activitats: prova de nivell 
Làmines i volums amb materials 

Es demana als alumnes que acabin les làmines no presentades. 
Es valora la motivació i l’interès per la matèria 

Activitats: prova de nivell 
Làmines, croquis, dissenys i maquetació 

Entregar els treballs degudament acabats, encara que fora de termini. 
Es valora l’interès per la matèria i l’evolució del treball demanat. 

Activitats: prova de nivell 
Làmines, dibuix de la realitat, estils, corrents 
artístiques. Color textura. 

Es presentaran els treballs no acabats dins el termini, es valorarà el 
desenvolupament del treball pendent. I l’interès per experimentar i 
aprendre. 

Activitats: prova de nivell 
Exercicis collage, imatges, tractaments. 

Entregar els treballs no presentats dins el termini, l’experimentació 
i el resultat.  

Activitats: prova de nivell 
Imatges, fotografia, mostrari digital 

Presentar els treballs no acabats dins el termini. 

 

Objectius del PAC. Activitats, material i avaluació del Departament de Visual i Plàstica. 
 

 Objectiu: Lectura i comprensió de textos 
Activitat Material Avaluació 
Posar en pràctica les destreses necessàries per a la 
correcta lectura expressiva i la  comprensió d’allò 
que es llegeix. 
Implicar- se activament en la lectura de textos de 
tipologia diversa. 

  

 Objectiu: Expressió oral 
Explicació per part de l’alumnat del text llegit en 
veu alta i de les diferents parts dels exercicis. 

Llibre de text. Valoració de l’ interès de l’alumnat 
per expressar-se correctament. 



 
	  

 
 
AVALUACIÓ 
 

  

	  

94	  C. de la Dàlia 2 bis  08004 Barcelona  Tel. 93 289 06 30  www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn 

Utilització adient del vocabulari. 
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BLOC C: 

CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ PER A 

L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Finals de curs, d’etapa i de cicle 
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AVALUACIÓ DE L’ESO. NORMATIVA. ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. 

 

Avaluació final de curs9 

1) Les avaluacions finals a l’educació secundària obligatòria s’han de fer en cadascun dels 
quatre cursos de l’etapa. Després de les activitats extraordinàries d’avaluació l’equip docent 
s’ha de reunir en sessió d’avaluació final de curs per, a partir de les qualiicacions 
obtingudes, decidir quin alumnat passa de curs. 

2) El professor i la professora de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne o alumna una 
qualificació final de curs. Aquesta qualificació final no pot ser inferior ni a la qualificació 
final d’avaluació contínua ni a la qualificació obtinguda en les activitats extraordinàries 
d’avaluació. 

3) En cas que algunes matèries s’hagin impartit agrupades en àmbits de coneixement, en les 
actes d’avaluació inals haurà de constar una qualificació específica de cada matèria. 

4) En els tres primers cursos de l’etapa, per a cada alumne i cada alumna l’equip docent ha 
d’atorgar una qualificació del bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha 
d’obtenir com a mitjana aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball 
de síntesi, d’una banda, i de la qualificació aportada pel professorat de les matèries optatives 
cursades per l’alumnat al llarg del curs, de l’altra. 

5) A les sessions d’avaluació finals 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 del centre. 

 

Qualificacions10 

1) Les qualificacions que cal usar per expressar els resultats de l’avaluació de tots i cadascun 
dels alumnes en tots els documents d’avaluació de caràcter oficial són: excel·lent (E), 
notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Es considera qualificació negativa 
l’insuficient; les altres es consideren totes positives. 

2) Aquestes qualificacions han d’anar acompanyades d’una qualificació numèrica entera, en 
una escala d’u a deu, amb les correspondències següents:  

Insuficient: 1, 2, 3 o 4, / Suficient: 5, / Bé: 6, / Notable: 7 o 8, / Excel·lent: 9 o 10,  

i han de constar en tots els documents d’avaluació de caràcter oficial, així com en tots els 
certiicats oficials expedits pel centre. 

 

 

Pas de curs11 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals 
del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. Article 10. 
10 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. Op. Cit. Article 11. 
11 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. Op. Cit. Article 12. 
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1) En finalitzar cadascun dels cursos de l’etapa i com a conseqüència del procés d’avaluació, 
l’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, ha d’adoptar les decisions 
corresponents sobre el pas de curs de cada alumne o alumna, tenint en compte la seva 
evolució general en relació amb les competències bàsiques i l’assoliment dels objectius en 
les diferents matèries. 

2) L’alumne o l’alumna passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries 
cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetir curs si té 
avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el 
pas al curs següent d’un alumne o d’una alumna amb tres matèries suspeses quan l’equip 
consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives 
favorables de recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i 
acadèmica. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de 
l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o de la tutora serà 
diriment. 

3) Si escau, es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en 
diferents cursos. 

4) Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de 
manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la 
superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de 
l’alumne o de l’alumna, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de 
recuperació i de progrés en els cursos posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot 
favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. 
La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un 
asterisc. 

5) L’alumne o l’alumna que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar 
de curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol 
cop i, dos cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment es pot repetir dos cops el quart 
curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa. 

6) L’alumnat té dret a cursar l’educació secundària obligatòria en els centres ordinaris fins als 
divuit anys complerts en l’any natural en què finalitza el curs. 

 

Mesures de suport i reforç en el pas de curs12 

1) L’equip docent ha d’establir mesures de reforç i suport en la programació del curs següent 
per a l’alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries. Aquestes mesures 
no poden consistir simplement en la superació d’una prova. 

2) Els alumnes que no passin de curs han de romandre un any més en el mateix curs. Aquesta 
mesura haurà d’anar acompanyada d’un pla específic personalitzat, orientat a superar les 
dificultats detectades en el curs anterior. 

3) Si l’equip docent hagués decidit que algun alumne/a amb necessitats educatives especíiques 
seguís un pla individualitzat, serà escolaritzat en el curs i grup que, atenent la proposta 
educativa que se li formuli, s’hagués determinat en el pla corresponent. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. Op. Cit. Article 13. 
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4) Dels cursos en què l’alumne/a segueixi un pla individualitzat, cal deixar-ne constància en 
l’historial acadèmic de l’alumne/a. 

 

Superació de l’etapa i títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria13 

1) En el quart curs, en la sessió d’avaluació final, l’equip docent ha de decidir sobre 
l’acreditació de l’etapa. 

2) L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria hagi assolit les competències 
bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol de graduat o graduada en educació secundària 
obligatòria. 

3) L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de graduat o graduada 
en educació secundària obligatòria. L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumna o 
de l’alumne i el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques, així com les seves 
possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, 
excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. A aquests efectes es 
comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. 
Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip 
docent presents. En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat o graduada en educació 
secundària obligatòria cal haver assolit la capacitat d’utilitzar normalment i correctament les 
dues llengües oficials a Catalunya. 

4) Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa de l’alumnat, excepcionalment, de 
manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la 
superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de 
l’alumna o de l’alumne, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés 
en estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos 
terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La qualificació d’aquestes 
matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. 

5) Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversificació 
curricular ha de tenir com a referent l’assoliment de les competències bàsiques i els 
objectius de l’etapa, i també els criteris d’avaluació específics del programa. 

6) A l’alumnat que no obtingui el títol de graduat o de graduada en educació secundària 
obligatòria se li ha d’expedir un certiicat d’escolaritat, on han de constar els anys 
d’escolarització, les matèries cursades i les qualiicacions obtingudes. 

7) Els centres docents han d’organitzar anualment proves per superar les matèries pendents 
d’avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria i hagin superat l’edat màxima de permanència a l’etapa. 
S’hi poden presentar, en els dos anys següents a la finalització dels estudis, alumnes amb un 
màxim de cinc matèries pendents d’avaluació positiva. 

 

Càlcul de la qualiicació mitjana14 

De cada alumne/a que hagi superat l’etapa se n’ha de calcular la qualificació mitjana, que s’obté 
com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels quatre cursos, que s’han de calcular 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. Op. Cit. Article 14. 
14 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. Op. Cit. Article 15. 



 
	  

 
 
AVALUACIÓ 
 

  

	  

99	  C. de la Dàlia 2 bis  08004 Barcelona  Tel. 93 289 06 30  www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn 

amb una xifra decimal i tenint en compte, si escau, les recuperacions de matèries inicialment 
suspeses. El bloc de matèries optatives de cada un dels tres primers cursos de l’etapa té la 
consideració d’una sola matèria. Per a aquest càlcul no s’ha de tenir en compte la qualificació 
obtinguda en l’ensenyament de la religió. 
 

 

 



 
	  

 
 
AVALUACIÓ 
 

  

	  

100	  C. de la Dàlia 2 bis  08004 Barcelona  Tel. 93 289 06 30  www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn 

PAS DE CURS, DE CICLE A L’INSTITUT XXV OLIMPÍADA 

Pas de curs i pas de 1r cicle a 2n cicle de l’ESO. 

L’alumne o l’alumna passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries 
cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Si escau, es comptabilitzen 
com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. 

Ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més.  

Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne o d’una alumna 
amb tres matèries suspeses quan l’equip consideri que 

- això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent,  

- té expectatives favorables de recuperació i 

- aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica.  

Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent 
presents en la sessió.  

En cas d’empat, el vot del tutor o de la tutora serà diriment. 

Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de manera 
raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació 
d’alguna matèria, tenint en compte 

a) la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne o de l’alumna,  

b) l’anàlisi global dels seus aprenentatges i  

c) les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors.  

Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de 
l’equip docent presents en la sessió. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i 
s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. 
 

 

SUPERACIÓ DE L’ESO. TÍTOL DE GRADUAT O GRADUADA.15 

En el quart curs, en la sessió d’avaluació final, l’equip docent ha de decidir sobre l’acreditació 
de l’etapa. 

L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria hagi assolit les competències 
bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol de graduat o graduada en educació secundària 
obligatòria.  

L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de graduat o graduada en 
educació secundària obligatòria. 

Si un alumne o una alumna té una o dues matèreis no superades i, excepcionalment, tres 
matèries (es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents 
cursos), obtindrà el títol si l’equip docent 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. Op. Cit. Article 14. 
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a) considerant la maduresa de l’alumna o de l’alumne i  

b) el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques,  

c) així com les seves possibilitats de progrés,  

decideix que un alumne o alumna obtingui el títol.  

Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip 
docent presents.  

L’Equip Docent pot decidir la superació d’alguna matèria, excepcionalment, de manera raonada 
i escoltat el professorat corresponent, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos 
de l’alumna o de l’alumne, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés 
en estudis posteriors. Per prendre la decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços 
dels membres de l’equip docent presents a la sessió. La qualificació d’aquestes matèries serà 
de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. 

En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria 
cal haver assolit la capacitat d’utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials a 
Catalunya. S’ha de tenir superades positivament tant la Llengua Catalana i Literatura com 
la Llengua Castellana i Literatura en tots els casos d’obtenció del títol de graduació 
d’ESO. 

Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversificació 
curricular ha de tenir com a referent l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de 
l’etapa, i també els criteris d’avaluació específics del programa. 

A l’alumnat que no obtingui el títol de graduat o de graduada en educació secundària obligatòria 
se li ha d’expedir un certificat d’escolaritat, on han de constar els anys d’escolarització, les 
matèries cursades i les qualiicacions obtingudes. 

S’organitzaran anualment proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva per a 
aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i 
hagin superat l’edat màxima de permanència a l’etapa. S’hi poden presentar, en els dos anys 
següents a la finalització dels estudis, alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents 
d’avaluació positiva. 

 

Criteris per a l’avaluació d’etapa. 

Entenem l’avaluació final d’etapa com a la darrera de tot el procés educatiu obligatori de 
l’alumnat havent finalitzat el darrer curs. 

En l’avaluació final d’etapa s’ha de tenir com a punt de referència últim l’assoliment de les 
competències generals o bàsiques i els objectius generals d’etapa. No s’ha de limitat a verificar 
l’assoliment dels objectius de cada àrea o matèria. 

Des de la diversitat, però amb un procés de maduració i amb el màxim d’objectivitat per a tot 
l’alumnat, es pot fer una aproximació a l’avaluació global d’etapa. Per a la valoració de 
l’obtenció del graduat en Secundària o bé el certificat d’escolaritat es tintrà en compte la 
diversitat. Cal atendre l’alumnat diversament perquè l’avaluació atén la diversitat. I, alhora se 
cercaran criteris d’Objectivitat, uns criteris marc per poder fer una avaluació objectiva i 
uniforme, tot i que això no priva d’una avaluació individualitzada de l’alumnat. 
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Superació de l’etapa.  

Per tal de poder considerar superada positivament l’etapa de la Secundària Obligatòria, l’Equip 
Docent, ha d’haver consuat l’assoliment de les competències generals o bàsiques16 per part de 
l’alumne o l’alumna i ha d’haver observat la maduresa que s’explicita en els objectius generals 
d’etapa. 

En els casos en què es produeixi el fet de no tenir totes les àrees comunes i optatives aprovades, 
s’haurien de donar els següents supòsits per a donar l’aprovat d’etapa per part de l’equip docent, 
sempre escoltada l’opinió del professorat que ha atorgat una valoració negativa de la matèria i 
l’opinió de la persona tutora: 

La diagnosi sobre l’alumne o l’alumna ha de constatar: 

- Que hagi superat positivament les competències comunicatives en Llengua Catalana i 
Literatura i Llengua Castellana i Literatura. 

- Que hagi realitzat les activitats de recuperació encomanades en cadascuna de les 
matèries suspeses.  

- Que s’hagi presentat als controls de recuperació i als exàmens de suficiència. 

- Que s’observi un procés de maduració progressiu: l’alumne o l’alumna ha de mostrar 
una millora respecte a l’etapa anterior i als cursos previs i, aquesta millora ha de ser 
progressiva en continguts, esforç personal i maduresa així com actituds de respecte 
envers els altres i assumpció dels valors que requereix la convivència social.  

- Que hagi superat positivament un percentatge de matèries comunes –entre les quals hi 
ha d’haver les dues llengües vehiculars de Catalunya: aprovar el 80% de les matèries 
comunes de 4t d’ESO i, al menys, un 50% de les matèries comunes de 3r d’ESO.  

- Tingui un resultat positiu en un percentatge significatiu (50 %) del currículum optatiu, 
crèdit de síntesi de 3r i projecte de recerca de 4t.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Pel que fa a l’àrea de llengua caldrà tenir  en compte sempre els Documents de mínims elaborats pel Departament 
de Llengua Castellana i Literatura. 
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DINÀMICA PER A LES REUNIONS D’AVALUACIÓ 
L’Equip Docent de cada grup–classe, integrat per tots els docents que imparteixen Matèries Comunes, 
Matèries Optatives i Matèries de Modalitat (en el Batxillerat), presidits per la persona tutora, es reuneixen 
en sessions d’avaluació per fer el seguiment de l’alumnat d’aquest grup–classe.  
1. La reunió la presideix i coordina la persona tutora. 

a. Fa una valoració general del grup. 
b. Transmet les dades de què disposa: 

i. Nombre d’alumnes amb totes les matèries superades. 
ii. Nombre d’alumnes amb 1 o 2 matèries pendents. 

iii. Nombre d’alumnes amb més de 2 matèries pendents. 
c. Obre un torn de paraula per fer aportacions a la visió general. 

2. La persona tutora planteja l’estudi d’alumnes individualment o en blocs: 
a. Alumne a alumne. 
b. Subgrups d’alumnes per raons acadèmiques o de disciplina. 

3. Es comproven les notes introduïdes al programa informàtic de totes les matèries17.  
a. Les llengües tenen normativa específica:  
- ESO: En l’àmbit de llengua hi ha d’haver un treball conjunt en llengua catalana i en llengua 

castellana i, per tant, la coordinació en els criteris d’avaluació i en l’atorgament de qualificacions 
com a resultat d’aquesta avaluació. (punt 12.11 de la Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a 
l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2009-
2010). 

- Batxillerat: En el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, l’expressió oral ha de representar 
com a mínim el 25% de la qualificació final de cada matèria. Es potenciarà també la producció 
de textos creatius de tot tipus (descripcions, argumentacions, valoracions, etc.) i l’avaluació 
d’aquests escrits haurà de representar com a mínim el 25% de la qualificació final de cada 
matèria d’aquest àmbit. Aquesta avaluació la farà el professorat de llengües d’acord amb les 
observacions pròpies i amb les valoracions que li transmeti el professorat de les altres matèries. 
El centre haurà d’incloure en el seu projecte educatiu les directrius de treball de l’expressió oral i 
escrita per al conjunt de les matèries de batxillerat (punt 13.8.1 de la Resolució de 29 de maig de 
2009 relativa a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al 
curs 2009-2010). 

b. Absència batxillerat. L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumnat de batxillerat, 
durant 15 dies lectius, podrà comportar la baixa de l’alumne/a. En el momento que s’arribi a 
acumular aquest període d’absència, li serà notificada aquesta circumstància a l’alumne/a 
absentista i als seus pares o tutors legals en el cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini 
d’una setmana no justifica la seva absència, la matrícula de l’alumne/a serà anul·lada per 
absentisme continuat no justificat i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona (punt 
13.14 de la Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament dels 
centres públics d’educació secundària per al curs 2009-2010). 

4. La persona tutora aixeca acta amb: 
a. Assistents. 
b. Acords presos. 
c. Cal fer-hi constar les recuperacions de matèries de cursos anteriors o d’avaluacions anteriors 

(segons els casos), que s’hagin produït en realitzar les activitats de recuperació que cada 
departament té establertes. 

d. Omple el full d’estadístiques de l’avaluació corresponent. 
 

RESULTAT DE LES AVALUACIONS – ESO – CICLE 
CURS: 20___ - 20___ 
Avaluació:  
Cicle:  
Persona Coordinadora:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Les tasques de la persona tutora pot tenir el suport d’alguna persona nomenada tutora sense tutoria assignada o 
d’algun component de l’Equip Docent.  
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 1r 1r 2n 2n 
MATÈRIA Alumnes  

avaluats 
Alumnes 
que superen 
matèria 

Alumnes  
avaluats 

Alumnes 
que superen 
matèria 

Llengua Catalana i Literatura     
Llengua Castellana i Literatura     
Llengua Estrangera     
Ciències de la Naturalesa     

Biologia     
Física i Química     

Ciències Socials, Geografia i Història     
Educació Física     
Tecnologies     
Educació Visual i Plàstica     
Música     
Matemàtiques     
Educació per a la Ciutadania     
Educació Eticocívica     
Crèdits de Síntesi / Projecte de Recerca     
Alternativa a la Religió     
Religió     
 
MATÈRIES OPTATIVES18     

Física i Química     
Biologia i Geologia     
Visual i Plàstica     
Tecnologia     
Informàtica     
Música     
Llatí     
Francès     

 
AVALUACIÓ19:  AVALUACIÓ FINAL 
1r20 Superen 

totes les 
matèries 

Alumnes 
amb 1 0 2 
pendents 

Alumnes 
amb més de 
2 pendents 

Absències Altes  Baixes  Alumnes que 
superen el curs 

Alumnes que han 
de repetir 

Nombre 
d’alumnes 

         

%          
 
AVALUACIÓ21:   AVALUACIÓ FINAL 
2n22 Superen 

totes les 
matèries 

Alumnes 
amb 1 0 2 
pendents 

Alumnes 
amb més de 
2 pendents 

Absències Altes  Baixes  Alumnes que 
superen el curs 

Alumnes que han 
de repetir 

Nombre 
d’alumnes 

         

%          

 
Signatura de la persona Coordinadora  Barcelona, a _____ d ___________ de 20__ 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Es comptabilitzen el global de matèries optatives excepte a 4t que es fa el càlcul per a cada matèria. 
19 Només matèries comunes tant en alumnes que superen com en percentatges. 
20 1r: 1r curs del cicle: 1r o 3r d’ESO, segons el cas. 
21 Només matèries comunes tant en alumnes que superen com en percentatges. 
22 2n: 2n curs del cicle: 2n o 4t d’ESO, segons el cas. 


