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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

ÀMBIT CIENTÍFIC

CONTINGUTS
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

Investigació i experimentació
(comú a tots els blocs) (CC15)

o Identificació i resolució de
problemes. Fases d’una
investigació.
o Plantejament de preguntes sobre
les característiques de fenòmens o
éssers vius i valoració del seu
interès per ser investigades.
o Identificació de variables per
obtenir evidències sobre com fan les
funcions els éssers vius.
o El treball experimental:
planificació, normes de seguretat i
higiene, instruments òptics,
elaboració d’informes.

Investigació i experimentació
(comú a tots els blocs) (CC15)

o El material de laboratori.
Normes de seguretat i higiene.
o Metodologies científiques.
Disseny i avaluació d’experiments i
preguntes científiques. Fases d’una
investigació.
o Plantejament de preguntes que
comportin l’establiment de
relacions entre variables.
o Cerca de dades de diferents
fonts i anàlisi de la informació
trobada.
o Identificació de relacions entre
variables i deducció de regularitats
i lleis senzilles.

Investigació i experimentació
(comú a tots els blocs) (CC15)

o Fases d’una investigació. Disseny
d’un procediment experimental.
o plantejament de preguntes
o Plantejament de preguntes i
identificació dels models científics
teòrics que poden ser més útils per
respondre-les.
o Argumentació de les conclusions.

Investigació i experimentació

o Projecte d’investigació.

L’Univers i el sistema solar (CC4,
CC16)
o Observació del cel nocturn i diürn.
Diferenciació entre galàxies,
estrelles i planetes.
o El sistema solar. Estructura del

Teories i fets experimentals.
Controvèrsies científiques.
Diferències entre ciència i
pseudociència (CC16)

o Lectura crítica de textos per

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Teories i fets experimentals.
Controvèrsies científiques.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

La Terra, un planeta canviant

o Estructura i composició de la
Terra. Model geodinàmic i
geoquímic.



sistema solar, distàncies,
composició.

La Terra i els seus embolcalls
(CC13, CC26, CC27)

o La Terra com a sistema que conté
els subsistemes geosfera,
atmosfera, hidrosfera i biosfera, els
quals interactuen.
o Components de l’atmosfera i la
seva variació amb l’altura.
Importància per a la vida a
la Terra, pel fet de fer possible les
combustions, la fotosíntesi i la
regulació de la temperatura.
o Característiques de la hidrosfera,
el cicle de l’aigua a la natura i en
zones urbanes, recursos hídrics,
aigües superficials i subterrànies.

La vida a la Terra (CC9, CC10)

o Trets comuns dels éssers vius.
Nutrició, relació, reproducció i
estructura cel·lular.
o La cèl·lula, unitat estructural i
funcional. Diversitat de les cèl·lules.
Principals estructures cel·lulars.

La diversitat dels éssers vius
(CC10, CC11, CC12, CC14)

o Diferents maneres de fer les
funcions vitals.
o Nutrició heteròtrofa, autòtrofa
(fotosíntesi), respiració.
o Funció de relació, estímuls,
receptors, coordinadors, efectors.

interpretar coneixements.
o Projecte d’investigació en grup.

La matèria (CC1, CC8)

o Propietats generals de la
matèria: massa i volum. Mesura
directa i indirecta de massa i volum
de sòlids, líquids i gasos. Balança i
material volumètric.
o Propietats característiques dels
materials. Diferenciació de
materials per la seva densitat, punt
de fusió i punt d’ebullició.
Determinació experimental de
densitats i dels punts de fusió i
d’ebullició.
o Mescles heterogènies,
col·loides, solucions i substàncies
pures amb relació a materials de la
vida quotidiana. Tècniques de
separació.
o Model cineticomolecular
(partícules) de la matèria per
interpretar fenòmens com la
pressió de gasos, difusió, dilatació,
estats de la matèria, canvis d’estat
i mescles.

Interaccions en el món físic
(CC3)

o Magnituds que descriuen
moviments: posició, temps,
velocitat i acceleració.
o Moviment rectilini uniforme.

L’energia (CC2, CC5)

Diferència entre ciència i
pseudociència (CC16)

o Lectura de recerques fetes per
altres i anàlisi dels procediments
emprats per a la recollida de dades i
de les evidències que es mostren.
o Limitacions que condicionen tant
les investigacions científiques com les
seves aplicacions.

Organització general del cos humà.
Relació entre aparells i sistemes,
òrgans, teixits i cèl·lules (CC9,
CC10, CC28, CC29, CC30)
La nutrició humana (CC10, CC29)

o Alimentació i respiració com a
processos per obtenir matèria i
energia. Digestió dels aliments i
assimilació de nutrients des del medi
extern al medi intern. Alimentació
equilibrada. Conductes de risc
relacionades amb l’alimentació.
o Intercanvi de matèria i energia que
té lloc a les cèl·lules i la seva relació
amb les funcions cel·lulars i la síntesi
de molècules.
o Aparells, òrgans i sistemes que
aporten nutrients i eliminen residus de
la cèl·lula: digestiu, respiratori,
circulatori i excretor.
o La respiració cel·lular com a procés
d’oxidació de nutrients per transferir
energia a la cèl·lula.

Les respostes del cos (CC10, CC28)

o La salut i la malaltia. Malalties

o Principis i procediments que
permeten reconstruir la història de
la Terra. Temps geològic:
magnituds i datacions absolutes i
relatives. Eres geològiques i
ubicació de fets geològics i
biològics rellevants.
o Desplaçaments dels continents i
l’expansió dels fons oceànics: la
deriva continental.
o Plaques litosfèriques: moviments
i límits. Distribució de volcans i
sismes. Ús d’escales de mesura
de sismes: intensitat i magnitud.
Interpretació de la història dels
continents i oceans.
o Riscos geològics associats a la
dinàmica terrestre i anàlisi de les
mesures de predicció i prevenció.
o La Terra com un sistema que
s’autoregula.

La vida, conservació i canvi

o La cèl·lula. Estructura, tipus.
o Variabilitat dels éssers vius:
caràcters hereditaris i no
hereditaris. Genotip i fenotip.
o Els cromosomes i el cicle
cel·lular. Mitosi i meiosi.
o L’ADN. Composició, estructura i
funcions biològiques. Concepte de
gen. Anàlisi de cariotips. Les
mutacions.
o La teoria cromosòmica de
l’herència i el model d’herència
mendelià. Determinació
cromosòmica del sexe. Herència
lligada al sexe. Malalties



o Reproducció sexual i asexual.
o Biodiversitat en organismes vius i
registres fòssils.
o Els cinc regnes. Observació,
claus dicotòmiques senzilles.
o Els grans grups taxonòmics.
Adaptacions d’animals i plantes a
diferents ecosistemes.
o Importància de mantenir la
biodiversitat.
Espècies invasores.

o Transferència d’energia en
forma de calor, relació amb la
variació de temperatura i
canvis d’estat.

infeccioses i no infeccioses.
o El sistema immunitari com a efector
en resposta a substàncies alienes al
cos.
Higiene. Immunitat activa i passiva.
Vacunació, al·lèrgies i
transplantaments.
o Variables que condicionen el
binomi salut-malaltia. Efectes de les
conductes addictives sobre la salut
individual i col·lectiva.
o Estímuls físics i químics, resposta
del cos humà. Característiques dels
receptors cel·lulars, òrgans dels
sentits.
o Sistema nerviós. La neurona,
centres nerviosos i nervis. Òrgans
coordinadors de diferents respostes.
Factors que afecten la salut mental.
o L’aparell locomotor com a efector
de respostes del cos. Relació entre
morfoanatomia i moviment. Estímuls
que desencadenen respostes
motores. Prevenció de les lesions
més freqüents.
o Sistema endocrí com a efector de
respostes del cos. Equilibri hormonal i
trastorns més freqüents. Hormones
com a activadores i inhibidores de
funcions.

La reproducció humana (CC10,
CC30)

o La reproducció com a transferència
de material genètic. Cèl·lules
reproductores com

hereditàries. Diagnòstic prenatal.
o Tècniques i aplicacions de
l’enginyeria genètica en diferents
camps (aliments transgènics,
clonació i genoma humà) i les
repercussions en els éssers
humans i en els ecosistemes.
o Teories sobre l’origen de la vida
a la Terra.
o L’evolució. El concepte
d’espècie. Les proves de
l’evolució. Lamarckisme,
darwinisme i neodarwinisme.
Origen, transmissió i selecció dels
canvis. Mutació i selecció.
Gradualisme, saltacionisme i
neutralisme.
o La biodiversitat al llarg del
temps: dels primers
microorganismes als organismes
pluricel·lulars.
o Principals etapes en el procés
de l’evolució dels homínids.

FÍSICA I QUÍMICA

Forces i moviments

o Magnituds escalars i vectorials.
o Les forces com a vectors. Anàlisi
qualitativa dels moviments
rectilinis i curvilinis.
Representacions gràfiques. Anàlisi
quantitativa del moviment rectilini
uniforme.
o Equilibri de forces. Pes dels
objectes i centre de gravetat.
Força normal, de fregament



a vehicle de transmissió de caràcters
hereditaris i la seva relació amb el
cicle biològic.
o Aparells genitals femení i masculí,
gàmetes. Cicle menstrual. Procés
reproductiu. Control de la natalitat i
tècniques de reproducció assistida.
o Canvis físics i psíquics a
l’adolescència. Diversitat de gènere.
Malalties de transmissió sexual.
Resposta sexual humana. Salut i
higiene sexual.

Ecosistemes i activitat humana
(CC12, CC13,CC25, CC26, CC27)

o Ecosistemes. Paper dels elements
que el configuren. Conseqüències de
la seva modificació en termes de
transferència de matèria i energia.
o Impactes de l’activitat humana
sobre l’atmosfera, la hidrosfera i el sòl.
o Anàlisi d’alguns problemes
ambientals com: la generació de
residus, la pluja àcida, la
disminució de la capa d’ozó i
l’augment del diòxid de carboni
atmosfèric. Argumentació de mesures
preventives i correctores i concreció
de propostes d’actuació a l’entorn
proper.

FÍSICA I QUÍMICA

o Dissolucions i les mescles
homogènies.
o Càlcul numèric de concentració
(molaritat, % en massa, % en volum) i
solubilitat d’una substància.

o Les lleis de Newton i la seva
aplicació a la identificació i anàlisi
de moviments i forces
en la vida quotidiana. Situacions
relacionades amb accidents de
trànsit i anàlisi de mesures
preventives. Anàlisi experimental
de la caiguda lliure i de la
independència de la seva
acceleració envers la massa.

L’energia

o Conceptes de treball i calor com
a maneres de transferir energia.
Diferents formes d’energia
mecànica: energia cinètica i
potencial.
o Potència de màquines en
funcionament.
o  Taula periòdica dels elements.
o Configuració electrònica dels
elements i la seva relació amb la
posició a la taula.
o Propietats i característiques dels
elements de la taula i
relacionar-les amb la seva posició,
configuració.

Els canvis

o Interpretació molecular i
representació d’una reacció
química mitjançant una equació
química.

o Càlculs estequiomètrics.

La matèria a l’Univers (CC8)



o Dissolució de substàncies (sòlids i
gasos) en aigua.
o Líquids miscibles i immiscibles.
o Densitat i altres propietats.
Comparació entre densitat i
concentració.

La matèria a l’Univers (CC8)

o Substàncies simples, compostes i
mescles. Exemples de la vida
quotidiana i d’interès per les seves
aplicacions.
o Elements químics bàsics de la
Terra i els éssers vius. Metalls i
no-metalls.
o Taula periòdica dels elements.
Símbols químics. Nombre atòmic i
massa atòmica.
o Estructura de l’àtom. Diferències
entre àtoms de diferents elements.
Isòtops d’un element. Ions.
o Enllaços entre àtoms. Molècules i
estructures gegants.
o Radioactivitat. Efectes de les
radiacions ionitzants. Altres tipus de
radiacions.
o Concepte de mol, nombre de
molècules i massa molar.
o Calcular la conversió de mol a
nombre de molècules i massa.

Preparació de dissolucions de
diferents composicions.

Les reaccions químiques (CC7,
CC8)

o Canvis químics i físics. Obtenció de

o Formulació i nomenclatura
(IUPAC) dels compostos binaris
més habituals. Masses
moleculars.
o Concepte de mol, nombre de
molècules i massa molar.
o Calcular la conversió de mol a
nombre de molècules i massa.

Les reaccions químiques (CC7,
CC8)

o Canvis químics i físics.
Obtenció de substàncies simples i
compostes.
o Canvis químics relacionats amb
fenòmens quotidians: reaccions
àcid-base, d’oxidació i combustió,
de descomposició, de precipitació,
de fermentació i de putrefacció.
o Conservació de la massa en els
canvis químics i físics. Massa de
reactius i productes en una
reacció química senzilla.



substàncies simples i compostes.

L’energia i els canvis (CC2, CC6)

o Transferència d’energia en les
reaccions químiques. Anàlisi de les
combustions.
o Canvis químics produïts pel corrent
elèctric: electròlisi.
o Propietats de substàncies:
conducció de l’electricitat en estat pur
o en dissolució, punt de fusió, duresa,
etc. Classificació de les substàncies
segons les seves propietats
identificades. Interpretació en funció
de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic.
Forces intermoleculars.
o Relacions entre l’organització dels
elements en la taula periòdica i la
seva estructura. Estructura de l’àtom a
partir d’evidències de la distribució
dels electrons en nivells d’energia.



CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

1. Plantejar preguntes que
possibilitin la descripció d’un
fenomen o d’un ésser viu, a partir
de l’observació sistemàtica i la
identificació de variables.

2. Elaborar informes sobre el treball
realitzat, fent servir amb precisió
el vocabulari pertinent.

3. Posicionar el Sol, la Terra i la
Lluna

4. Reconèixer les característiques
de l’atmosfera i les propietats de
l’aire.

5. Justificar què és un ésser viu a
partir d’observacions directes i
indirectes de cadascuna de les
característiques dels éssers vius
(es nodreixen, es relacionen, es
reprodueixen i estan formats per
cèl·lules).

6. Identificar, a partir de l’observació
directa o indirecta, organismes o
el grup al qual pertanyen,
utilitzant claus dicotòmiques
senzilles.

7. Descriure les característiques
generals dels grans grups
taxonòmics i explicar-ne la
importància en el conjunt
d’éssers vius.

1. Plantejar preguntes
investigables, dissenyar petites
investigacions per donar-hi
resposta i elaborar els informes
corresponents.

2. Descriure materials de diferent
tipus (minerals, roques, metalls,
aire, aigua) tant a partir
d’identificar les seves propietats
i de mesurar-les, com de
distingir si es tracta d’una
mescla heterogènia, una solució
o una substància pura.

3. Dissenyar i realitzar la
separació dels components
d’una mescla senzilla, i
relacionar les tècniques
aplicades amb els mètodes de
separació de mescles utilitzats
en contextos quotidians o
industrials, com per exemple la
cuina o el reciclatge de
materials.

4. Interpretar observacions
d’alguns canvis en els materials
a partir d’imaginar la matèria
formada per partícules.
Justificar d’acord amb les
observacions realitzades la
idoneïtat del model interpretatiu.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1. Elaborar conclusions en funció de
les evidències recollides en un
procés de recerca, identificar els
supòsits que s’han assumit en
deduir-les, i argumentar-les.

2. Argumentar el punt de vista propi
sobre temes sociocientífics
controvertits a partir de llegir
críticament documents sobre
recerques fetes per altres per
poder valorar els procediments i
les raons aportades.

3. Interpretar el funcionament del cos
humà des d’una visió sistèmica,
reconeixent les relacions entre els
diferents aparells i sistemes.

4. Explicar els processos que es
donen en la funció de nutrició,
relacionant-los amb els aparells i
sistemes corresponents, amb
l’intercanvi de matèria i energia
amb el medi i amb la funció de
cada nutrient.

5. Justificar la importància de
l’alimentació equilibrada fent
referència a la necessitat de
nutrients de les cèl·lules i la relació
de les dietes amb la salut,
mitjançant exemples pràctics.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1. Planificar i dur a terme una
recerca experimental per
resoldre problemes científics
senzills, que comportin la
realització de totes les fases
del procés d’investigació i
comunicar el procés i els
resultats mitjançant un informe
escrit i una presentació.

2. Interpretar registres del passat,
evidències i representacions de
l’espai i el temps d’acord amb
el coneixement dels processos
que originen els canvis a la
Terra i la vida, reconstruint de
manera elemental la història
d’un territori.

3. Justificar alguns fenòmens
geològics associats als
moviments de la litosfera i
relacionar- los amb la seva
posició en el mapa.

4. Relacionar els riscos naturals
que es deriven de la presència
i interacció d’activitats
humanes amb processos
naturals i justificar les mesures
i actituds de prevenció
adequades.



8. Identificar a partir de
preparacions microscòpiques,
fotografies i diagrames, algunes
característiques de la cèl·lula,
relacionant la diversitat de formes
i mides amb les funcions que
realitzen.

9. Aportar evidències
(experimentals o bé simulades)
que provin que un organisme
determinat és autòtrof o
heteròtrof.

10. Identificar el tipus de reproducció
(sexual o asexual) d’un
organisme a partir de les
característiques del seu cicle
biològic.

5. Establir la velocitat d’un cos
com la relació entre el
desplaçament i el temps
emprat.

6. Diferenciar malalties infeccioses i
no infeccioses i explicar-ne les
causes, la prevenció i el tractament
de les més comunes.

7. Valorar la importància del
funcionament correcte dels
sistemes nerviós, endocrí i
immunitari per a l’equilibri del cos,
relacionant-ho amb la capacitat de
les persones de captar i respondre
als estímuls del medi.

8. Descriure els processos implicats
en la funció de relació identificant
els òrgans i les estructures que
participen en cada procés.

9. Relacionar el funcionament dels
ossos i els músculs amb els factors
de risc que poden afectar l’aparell
locomotor.

10.Explicar el funcionament dels
òrgans sexuals, relacionar el cicle
menstrual amb l’ovulació i el
període fèrtil, i valorar l’eficàcia
dels mètodes per controlar la
natalitat. Diferenciar entre mètodes
anticonceptius i mètodes de
prevenció de les malalties de
transmissió sexual.

11.Utilitzar arguments relacionats amb
el funcionament del cos humà per
justificar el risc del tabac, l’alcohol i
altres drogues. Valorar la
importància de la higiene personal
i els hàbits saludables com
l’alimentació variada i equilibrada,
l’exercici físic i el descans per al
benestar i el bon desenvolupament
personal.

12.Identificar el paper dels productors
en els ecosistemes com a

5. Comparar els diferents tipus de
cèl·lula i reconèixer les
funcions dels orgànuls
cel·lulars i la relació entre
morfologia i funció.

6. Reconèixer les característiques
bàsiques del cicle cel·lular i
descriure el procés de la
reproducció cel·lular,
identificant les diferències i
similituds bàsiques entre la
mitosi i la meiosi per interpretar
el seu significat biològic.

7. Interpretar la transmissió
d’alguns caràcters hereditaris,
incloent-hi certes malalties,
mitjançant mecanismes
genètics.

8. Relacionar alguns mètodes
d’enginyeria genètica amb les
seves bases científiques.
Valorar les implicacions ètiques
d’algunes d’aquestes
tècniques.

9. Identificar evidències de
l’evolució de les espècies i
interpretar-les mitjançant
teories evolutives per
argumentar alguns processos
que la fan possible.

10. Relacionar la variabilitat
genètica, l’adaptació i la
selecció natural.

11. Relacionar la replicació de
l’ADN amb la conservació de la
informació genètica i amb el
concepte de gen.

12. Identificar i valorar alguns
riscos derivats dels processos
geològics interns i externs i la



reguladors de l’energia disponible
per a tots els altres nivells tròfics a
partir de l’anàlisi d’una situació
problema. Justificar la funció dels
components biòtics i abiòtics d’un
ecosistema proper i valorar la seva
diversitat.

13.Cercar informació, avaluar-la
críticament i prendre decisions
justificades sobre alguns efectes
de l’activitat humana en el medi:
contaminació, desertificació,
afebliment de la capa d’ozó i
producció i gestió dels residus.

FÍSICA I QUÍMICA

1. Elaborar conclusions en funció de
les evidències recollides en un
procés de recerca, identificar els
supòsits que s’han assumit en
deduir-les, i argumentar-les.

2. Argumentar el punt de vista propi
sobre temes sociocientífics
controvertits a partir de llegir
críticament documents sobre
recerques fetes per altres per
poder valorar els procediments i
les raons aportades.

3. Identificar materials d’ús habitual
en el nostre entorn, i distingir si es
tracten d’elements, compostos o
mescles.

4. Utilitzar la taula periòdica per
obtenir dades d’elements químics i
aplicar un model elemental d’àtom
per interpretar-ne la diversitat i
algunes de les propietats.

seva relació amb algunes
activitats humanes.

FÍSICA I QUÍMICA

1. Identificar els trets
característics dels processos
implicats en l’elaboració i
validació del coneixement
científic, a partir de casos
històrics i de l’anàlisi de
publicacions de temàtica
científica.

2. Realitzar i interpretar
representacions gràfiques de
processos químics o físics a
partir de taules de dades i de
les lleis o principis involucrats.

3. Justificar el caràcter relatiu del
moviment i la necessitat d’un
sistema de referència i de
vectors per descriure’l
adequadament, i aplicar-ho a la
representació dels diversos
tipus de desplaçament.

4. Descriure de forma qualitativa
les característiques principals
(posició, velocitat i acceleració)
de diversos tipus de moviment
a partir de l’anàlisi de les
gràfiques.

5. Resoldre problemes de
moviments rectilinis i circulars,
utilitzant una representació
esquemàtica amb les
magnituds vectorials
implicades expressant els
resultats en unitats del SI.

6. Elaborar i interpretar gràfiques
que relacionin les variables del



5. Identificar canvis químics en
l’entorn quotidià i en el cos humà.
Cercar informació, avaluar-la
críticament i prendre decisions
justificades sobre l’ús que fem dels
materials en l’entorn proper.

6. Utilitzar el model atomicomolecular
per interpretar i representar
reaccions químiques, així com la
conservació de la massa en
sistemes tancats.

moviment partint
d’experiències de laboratori o
d’aplicacions virtuals
interactives i relacionar els
resultats obtinguts amb les
equacions matemàtiques que
vinculen aquestes variables.

7. Utilitzar les lleis de Newton per
justificar, en casos quotidians,
la relació entre les forces que
actuen sobre un cos i les
característiques del seu
moviment, incloent-hi el cas de
l’equilibri.

8. Reconèixer que calor i treball
són dues formes de
transferència d’energia,
identificant les situacions en
què es produeixen.

9. Relacionar els conceptes de
treball i potència en la resolució
de problemes en contextos
reals expressant els resultats
en unitats del SI o altres d’ús
comú.

10. Interpretar algunes
evidències de la distribució
dels electrons en nivells
energètics dins de l’àtom.
Argumentar la relació entre
aquesta distribució i
l’organització dels elements en
la taula periòdica. Relacionar
algunes propietats de les
substàncies amb la seva
estructura i les característiques
dels seus enllaços.

15. Interpretar reaccions
químiques tenint en compte els
aspectes materials, energètics i



ser capaç d’aplicar-los a
l’anàlisi d’alguns processos
químics naturals o industrials
d’importància a la vida
quotidiana. Saber realitzar
càlculs de quantitats de
substància senzills a partir
d’equacions químiques.



CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

CIÈNCIES SOCIALS

CONTINGUTS
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

El paisatge com a resultat de la
interacció entre la humanitat i el
medi (CC1, CC10, CC17, CC18)

o Orientació i representació de
l’espai: la cartografia i les
coordenades geogràfiques.
o L’atmosfera i la meteorologia.
Elements i factors del clima.
o El medi físic de Catalunya,
Espanya, Europa i el món

El coneixement del passat: de les
societats prehistòriques al món
clàssic (CC1, CC3, CC4, CC5,
CC8, CC9, CC14, CC16)

o Procés d’hominització. Formes de
vida dels pobles prehistòrics:
paleolític i neolític (organització
social, economia, creences i
manifestacions artístiques).
o Factors que van permetre el

El món medieval (CC1, CC3,
CC4, CC5, CC9, CC12, CC13,
CC14, CC16)

o L’edat mitjana: etapes i
cronologia. L’imaginari medieval: el
cristianisme. Els regnes
germànics i l’imperi bizantí.
o Origen i expansió de l’islam.
Formes de vida i confluència de
cultures (cristians, musulmans i
jueus) en les ciutats de la
península Ibèrica.
o Trets bàsics de la societat
estamental, l’economia i els poders
polítics a l’Europa
feudal. Paper de l’Església en la
cultura i la mentalitat medievals.
o  Els diferents grups socials.
o Procés de formació dels comtats
catalans fins a la consolidació de la
Corona catalano-aragonesa.
Caracterització de les principals

L’edat moderna (CC1, CC3, CC4,
CC5, CC6, CC9, CC14, CC16)

o L’ampliació del món conegut.
Conquesta i colonització d’Amèrica.
Les civilitzacions precolombines.
o Trets principals de la formació i
evolució de l’estat modern.
o La cultura i l’art als segles XVI i
XVII. Humanisme, Renaixement i
Barroc.
o Evolució social, política i econòmica
d’Europa a l’edat moderna. Diferents
tipus de
monarquies. La Reforma protestant i
la contrareforma. Els conflictes
religiosos.
o Formació i evolució de la monarquia
hispànica. Catalunya dins la
monarquia dels Àustria: permanència
de les institucions i conflicte polític.

El món contemporani (CC1,
CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7,
CC9, CC11, CC12, CC14, CC15,
CC16, CC24, CC27, CC30)

o La transició del feudalisme al
liberalisme a l’Europa occidental.
La Guerra de Successió
espanyola i les seves
conseqüències. La Il·lustració
(idees, art i ciència).
La Catalunya del segle XVIII.
o Canvis econòmics, socials i
demogràfics en l’origen de la
Revolució Industrial a
Anglaterra i la seva extensió a la
resta d’Europa, valorant el seu èxit
o fracàs a Espanya i les seves
conseqüències socials.
o El liberalisme i les revolucions
burgeses dels segles XVIII i XIX.
Els nacionalismes. El catalanisme
polític.



desenvolupament de les primeres
civilitzacions urbanes:
Mesopotàmia i Egipte. Societat,
economia, cultura i art.
o L’organització social, política i
econòmica, la cultura i l’art de la
Grècia clàssica i hel·lenística.
o Roma: monarquia, república i
imperi. Organització política, social,
cultural i artística.
La romanització.

institucions catalanes.
o L’art medieval: romànic, gòtic i
islàmic.
o Canvis demogràfics, econòmics i
polítics de la baixa edat mitjana a
Europa i a la península Ibèrica.
Auge de la vida urbana i del
comerç; els conflictes al món rural.

Activitat econòmica i organització
política (CC22, CC23, CC24, CC25,
CC26, CC27, CC28)

o L’organització política i la divisió del
territori.

o La segona revolució industrial.
Naixement i evolució del moviment
obrer. El socialisme i l’anarquisme.
L’imperialisme.
o Causes, desenvolupament i
conseqüències de la Primera
Guerra Mundial. La Revolució
Russa. La Restauració a Espanya
i la Dictadura de Primo de Rivera.
Evolució del catalanisme polític i la
Mancomunitat de Catalunya.
Ciència i art al segle XIX i primer
terç del segle XX.
o Evolució econòmica del període
d’entreguerres (1918-1939).
Democràcia i dictadures. El
feixisme i el nazisme. Evolució de
l’URSS. La II República. Evolució
política, social i econòmica durant
la Catalunya Autònoma
(1931-1936). La Guerra Civil
espanyola.
o Causes, desenvolupament i
conseqüències de la Segona
Guerra Mundial. L’extermini de
jueus i la persecució d’altres
col·lectius. La Guerra Freda i la
descolonització. La dictadura de
Franco.

El món actual (CC1, CC6, CC11,
CC24, CC25, CC26, CC27, CC28,
CC29, CC30)

o Els conflictes bèl·lics i les seves
causes i
conseqüències polítiques i
econòmiques.



o Resolució de conflictes. Funció
de la memòria històrica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS COMUNS DE L’ETAPA (HISTÒRIA)
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
1. Distingir els períodes convencionals de la història i representar-los gràficament (comú als cursos de 1r i 2n).
2. Identificar i interpretar diverses fonts d’informació escrites, materials i iconogràfiques i comunicar la informació obtinguda de diverses formes,

incloses les multimèdia (comú als cursos 1r i 2n).
3. Usar correctament el vocabulari històric específic.

CRITERIS COMUNS DE L’ETAPA (GEOGRAFIA)
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
1. Distingir les diverses temàtiques i escales i tipus de mapes cartogràfics amb què se solen representar els espais de la superfície de la Terra (comú

als cursos de 1r i 3r).
2. Identificar i interpretar diverses fonts d’informació analògiques i digitals: textuals, escrites, materials, iconogràfiques, gràfiques i cartogràfiques

(mapes, plànols, imatges aèries, etc.) i comunicar la informació obtinguda de diverses formes, incloses les multimèdia (comú als cursos de 1r i 3r).
3. Usar correctament el vocabulari geogràfic específic.

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESPECÍFICS PER CURSOS
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
1. Comparar i analitzar els

principals paisatges, distingir-los
en funció dels elements naturals i
humanitzats que hi interaccionen
i caracteritzar les formes de vida
valorades en la seva diversitat,
així com els obstacles i les
oportunitats que possibiliten

1. Comparar l’organització política,
social i econòmica dels regnes
germànics amb l’organització de
l’Imperi Romà.

2. Analitzar l’organització social,
econòmica i política de l’època
feudal a Catalunya, regnes
peninsulars i Europa occidental.

1. Analitzar aspectes del
funcionament de l’economia en el
món i a Europa en particular,
destacant la interdependència
entre països i algunes de les
diferents polítiques econòmiques.

2. Analitzar fonts textuals, gràfiques i
cartogràfiques que reflecteixin

1. Analitzar les causes i les
conseqüències de la Guerra
de Successió a la monarquia
hispànica.

2. Analitzar i descriure la
successió dels fets més
importants i significatius de la
primera fase de la Revolució



d’acord amb els recursos que
proporcionen.

2. Descodificar la informació
simbòlica de plànols de diferents
característiques i a escales
diverses. Reconèixer elements
del territori sota representacions
espacials i gràfiques diverses,
aplicant tècniques d’orientació.

3. Identificar i analitzar els trets
bàsics de la prehistòria, i
descriure les característiques del
paleolític.

4. Analitzar la transcendència de la
revolució neolítica i la seva
difusió.

5. Descriure i analitzar els trets
bàsics de l’organització social,
econòmica i política de les
primeres societats urbanes i les
seves aportacions culturals i
artístiques.

6. Descriure i analitzar l’organització
de les polis gregues i la seva
expansió per la Mediterrània.

7. Exposar críticament les
diferències fonamentals entre
l’organització d’Atenes i el
període hel·lenístic.

8. Identificar i analitzar les principals
institucions de govern de Roma.

9. Identificar i analitzar les divinitats
principals del panteó grecoromà.

10.Valorar l’impacte que va suposar
per a les poblacions indígenes de
la península Ibèrica la recepció
de la cultura i formes
d’organització política, econòmica
i social d’altres pobles de la
Mediterrània.

3. Analitzar les característiques de
l’art romànic i identificar algunes
obres rellevants.

4. Reconèixer el paper de les
religions en la configuració de
les mentalitats de les societats
de l’època medieval.

5. Analitzar els orígens de l’islam,
descriure les seves
característiques fonamentals i la
seva difusió.

6. Valorar la importància de l’islam
a la península Ibèrica i el seu
llegat cultural i artístic.

7. Analitzar les característiques de
l’art gòtic i identificar-ne algunes
obres rellevants.

8. Sintetitzar què va significar per
a Catalunya i per a Europa la
crisi demogràfica del segle XIV.

9. Identificar i analitzar les
principals institucions de govern
de la Catalunya medieval.

10. Analitzar a grans trets
l’expansió catalanoaragonesa
per la Mediterrània.

nivells de consum contrastats entre
països, així com els problemes
derivats del comerç desigual i el
deute extern entre països
desenvolupats i en vies de
desenvolupament.

3. Analitzar l’organització
politicoadministrativa de les
diverses escales de l’organització
territorial dels estats analitzant les
formes adoptades a Espanya i a la
divisió comarcal de Catalunya.

4. Descriure i analitzar les
característiques de la monarquia
hispànica i les relacions amb
Catalunya.

5. Sintetitzar les causes que van dur
als grans descobriments
geogràfics dels segles XV i XVI.

6. Distingir i analitzar les
característiques dels règims
monàrquics autoritaris, absoluts i
parlamentaris.

7. Contrastar interpretacions diverses
sobre la conquesta i colonització
d’Amèrica.

8. Descriure les característiques del
Renaixement i del Barroc, i
identificar-ne algunes

obres rellevants.
9. Analitzar les causes de la

Reforma protestant i la seva
difusió, així com de la
Contrareforma.

Industrial així com la
simultaneïtat dels fenòmens
històrics de diversa índole
(demogràfica, social,
econòmica) que es
produeixen en el seu
desenvolupament.

3. Explicar críticament els fets
més rellevants de la
Revolució Industrial i les
seves interconnexions
causals, tot identificant i
comentant elements
substantius d’aquests fets a
través de fonts diverses.

4. Exposar les diferències entre
l’Antic Règim i el liberalisme
parlamentari i, si escau,
establir aquestes diferències
a partir de fonts textuals.

5. Descriure i analitzar els trets
més definitoris de la
Il·lustració.

6. Sintetitzar les idees principals
del liberalisme i del
nacionalisme amb relació als
principals fets emancipadors
representats per les
revolucions burgeses del
segle XIX, la independència
de l’Amèrica hispànica i les
unificacions polítiques
d’Alemanya i Itàlia.

7. Descriure i explicar les
causes de l’aparició del
catalanisme polític al llarg del
segle XIX.

8. Descriure els principals fets
de la Primera Guerra Mundial
tot explicant-ne les causes –



11.Descriure i explicar què va
significar la romanització a la
Hispània romana i reconèixer
algunes de les manifestacions
artístiques més rellevants que es
conserven.

entre les quals cal destacar
l’imperialisme — i les
conseqüències.

9. Descriure esquemàticament
els fets principals de la
Revolució Russa tot establint
les relacions pertinents amb
la Primera Guerra Mundial.

10. Descriure i analitzar les idees
principals del feixisme i el
nazisme, les raons
històriques del seu auge i la
implicació que van tenir en
l’evolució política d’Europa i
Amèrica en el període
’entreguerres (1918-1939),
inclosa l’evolució de l’URSS
en el mateix període, tot
comentant fonts gràfiques i
textuals de l’època.

11. Exposar de manera ordenada
i crítica els principals fets
rellevants de les fases
polítiques de la II República
espanyola incloent-hi
particularment la lluita pel
sufragi femení i l’evolució de
la Catalunya Autònoma.

12. Descriure i analitzar les fases
militars de la Guerra Civil
espanyola, les ideologies dels
bàndols, les seves causes i
les seves conseqüències, així
com els problemes principals
de les dues rereguardes
durant el conflicte bèl·lic
tenint sempre present el
context europeu i
internacional.



13. Descriure els principals fets
de la Segona Guerra Mundial,
tot explicant-ne la jerarquia
causal, comentant-ne
diversos aspectes
cartogràfics genèrics de la
seva evolució militar i
analitzant les seves
repercussions o
conseqüències.

14. Exposar els fets més
rellevants de l’Holocaust o
Shoah, situar els principals
camps d’extermini en el mapa
d’Europa, i analitzar i
descriure les causes
d’aquests fets.

15. Explicar les causes que van
fer possible l’establiment de
la dictadura franquista a
Espanya i descriure la seva
evolució.

16. Analitzar l’evolució política de
la Guerra Freda, la relació
entre els dos blocs i l’evolució
de l’URSS fins a la seva
dissolució, comentant les
principals causes que
l’expliquen, així com els
processos de descolonització.



CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

EDUCACIÓ FÍSICA

CONTINGUTS
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

Condició física i salut (CC1, CC2,
CC3, CC4, CCD25)
Condició física i salut.
Qualitats físiques bàsiques.
Principis d’adaptació, continuïtat,
progressió.
Càlcul de la càrrega d’entrenament
(volum i intensitat). L’escalfament:
objectiu, parts, exercicis, jocs.
Parts d’una sessió d’activitat física.
Hàbits d’higiene personal vinculats a
la pràctica d’activitat física. La
columna vertebral: característiques i
estudi del moviment. Tècniques de
respiració.
L’alimentació i la hidratació en la
pràctica de l’activitat física.
Suport vital bàsic.

Esports (CC5, CC7, CC8, CC13)
Aspectes tècnics, tàctics i
reglamentaris comuns de l’atletisme.
Aspectes tècnics, tàctics i
reglamentaris comuns dels esports
col·lectius. (Futbol)
Principis d’igualtat i solidaritat.

Condició física i salut (CC1, CC2,
CC3, CC4, CCD25)

Resistència aeròbica i flexibilitat:
concepte, característiques, efectes
i mètodes d’entrenament.
Normes de seguretat i prevenció
de riscos.
La freqüència cardíaca com a
indicador d’intensitat i recuperació.
L’escalfament general i
l’escalfament específic.
De la sessió al pla de treball.
Noves tecnologies en el control i
seguiment de l’activitat física.
Els estils de vida: del sedentarisme
a l’estil de vida actiu.
Efectes de l’activitat física sobre
l’organisme.
Principis d’higiene postural en la
vida diària.
Hàbits saludables i perjudicials:
relació activitat-descans,
complements dietètics i
substàncies tòxiques.
Suport vital bàsic

Condició física i salut (CC1, CC2,
CC3, CC4, CCD25)

La força i la velocitat: concepte,
característiques, efectes i mètodes
d’entrenament. Normes de seguretat i
prevenció de riscos.
Proves de valoració de la condició
física i de la salut (qüestionaris, tests i
proves). Disseny i execució
d’escalfaments apropiats per a
l’activitat física a realitzar. Elements
d’un pla de treball.
Tipus de plans de treball
(manteniment-millora,
general-específic, natural-amb
complements...).
Ús de noves tecnologies en el disseny
d’un pla de treball.
Valoració crítica de la imatge del cos
en la societat actual: culte al cos.
Tècniques de relaxació i respiració
com a eina de millora de la postura
corporal. Treball de tonificació
muscular de protecció de la columna:
glutis, abdominals i cames.

Condició física i salut (CC1,
CC2, CC3, CC4)

Característiques de l’adaptació
d’un pla de treball a les condicions
personals, amb control de les
càrregues i valoració de la
condició física.
Valoració crítica de la imatge de
l’esport en la societat actual.
Generalitats dels processos de
recuperació de lesions.
Suport vital bàsic

Esports ( CC7, CC8, CC13)

Aspectes tècnics, tàctics i
reglamentaris dels esports
col·lectius en situació de
competició.(voleibol)
Valors i contravalors de la societat
aplicats a l’esport.
Resolució de conflictes i esport.

Activitats físiques recreatives
(CC9, CC10, CCD13)



Valoració del respecte als companys
i adversaris i a les normes
acordades.

Activitats físiques recreatives
(CC9, CC10, CCD13)

Activitats fisicoesportives en el medi
natural i urbà: planificació i pràctica.
Característiques i possibilitats de
l’entorn proper per a la realització
d’activitats físiques.
Normes de conservació del medi
urbà i natural.
Jocs populars i esports tradicionals.
Noves pràctiques i tendències
esportives.

Expressió corporal (CC11, CC12,
CCD10)

Comunicació i llenguatge corporal: la
imitació i el gest.
Relació entre cos i emocions.
Possibilitats i limitacions del
moviment del cos en l’espai i en el
temps.
Ritme i moviment seguint diferents
coreografies de grup (aeròbic, balls
en línia, etc.). Balls i danses
populars d’arreu del món, amb una
atenció especial a les pròpies de
Catalunya.

Esports (CC5, CC7, CC8, CC13)

Aspectes tècnics, tàctics i
reglamentaris bàsics dels esports
individuals.(l’atletisme)
Aspectes tècnics, tàctics i
reglamentaris bàsics dels esports
col·lectius. (Handbol i hoquei-sala)
Aportació individual envers l’equip.
Autocontrol en les situacions de
contacte.
L’esportivitat com a valor per sobre
de la consecució de resultats.
Els esports com a fenomen social i
cultural.

Activitats físiques recreatives
(CC9, CC10, CCD13)

Activitats fisicoesportives en el
medi natural i urbà: planificació i
pràctica. Característiques i
possibilitats de l’entorn proper per
a la realització d’activitats físiques.
Normes de conservació del medi
urbà i natural.
Jocs amb materials alternatius.

Expressió corporal (CC11, CC12,
CCD10)

Comunicació i llenguatge corporal:
la imitació i el gest.
Relació entre cos i emocions.
Possibilitats i limitacions del
moviment del cos en l’espai i en el
temps.
Ritme i moviment seguint diferents
coreografies de grup (aeròbic, balls

Generalitats dels primers auxilis en
lesions esportives. Suport vital bàsic

Esports (CC7, CC8, CC13)
Aspectes tècnics, tàctics i
reglamentaris dels esports col·lectius
en situació de competició. (Bàsquet)
Els valors educatius de la cooperació
en l’esport.
Els valors educatius de la competició.

Activitats físiques recreatives (CC9,
CC10, CCD13)

Activitats en el medi natural, utilitzant
l’equipament, les eines i tècniques
d’orientació adequades.
Coneixement i seguiment de les
normes de prevenció i seguretat per a
la realització d’activitats en el medi
natural.
Estructura de la planificació
d’activitats en el medi natural.
Possibles impactes sobre el medi
natural com a resultat de la pràctica
d’activitat física.
Esports paralímpics i altres esports
adaptats.

Expressió corporal (CC11, CC12,
CCD10)
Comunicació i llenguatge corporal:
tècniques de dramatització a partir de
textos, música i situacions
quotidianes.
Tècniques de circ (acrobàcies,
equilibris, malabars, clown).
Ritme i moviment: coreografies.
Noves tendències de ball.

Característiques de les activitats
físiques amb finalitat de lleure.
Planificació, organització i pràctica
d’activitats físiques amb finalitat de
lleure.

Expressió corporal (CC11,
CC12, CCD10)

Utilització dels elements i
tècniques d’expressió i
comunicació corporal en una
representació i dramatització.
Característiques de la planificació i
representació d’un muntatge
coreogràfic en format
cinematogràfic.



en línia, etc.). Balls i danses
populars d’arreu del món, amb una
atenció especial a les pròpies de
Catalunya.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

1. Diferenciar les parts d’una sessió
d’activitat física i l’objectiu de
cadascuna.

2. Comprendre el significat de la
condició física i de les qualitats
físiques bàsiques com a qualitats
de millora.

3. Incrementar el nivell individual
d’activitat física per millorar la
salut pròpia.

4. Mostrar hàbits higiènics i
posturals saludables relacionats
amb l’activitat física i la vida
quotidiana.

5. Aplicar les bases d’una
alimentació adequada per a
l’activitat física i esportiva i la vida
quotidiana.

6. Valorar les activitats físiques i
esportives com una eina de
millora per a la salut individual,
acceptant el nivell assolit.

7. Identificar i adquirir els hàbits
principals associats a una
manera de viure saludable.

8. Practicar un esport individual
tenint en compte els aspectes

1. Identificar els objectius de
l’escalfament i fer un recull
d’activitats, amb estiraments i
exercicis de mobilitat articular
apropiats per a l’escalfament.

2. Desenvolupar el nivell individual
de condició física per a un estil
de vida actiu i saludable.

3. Utilitzar la freqüència cardíaca
com a indicador de la intensitat
de l’esforç.

4. Adquirir els hàbits saludables
vinculats a una bona
alimentació i al descans.

5. Identificar i adquirir els hàbits
principals associats a una
manera de viure saludable.

6. Aplicar correctament tècniques
de respiració i relaxació en
l’activitat física i en situacions
de la vida quotidiana.

7. Aplicar correctament els
principals elements tècnics d’un
esport individual.

8. Utilitzar els principals elements
tècnics i tàctics d’un esport
col·lectiu o d’adversari en

1. Planificar i posar en marxa un
escalfament general, reconeixent
els principals efectes que
comporta.

2. Relacionar les activitats físiques
amb els efectes que produeixen en
els diferents aparells i sistemes del
cos humà.

3. Autoregular el nivell individual de
condició física per millorar la salut,
participant en les activitats que es
proposen i identificant quina és la
qualitat física susceptible de
millora.

4. Reconèixer la intensitat del treball
realitzat a partir de la freqüència
cardíaca.

5. Reconèixer la importància d’una
alimentació equilibrada i de les
adaptacions necessàries segons
l’activitat física que es
desenvolupa.

6. Utilitzar les tècniques de respiració
i mètodes de relaxació com a mitjà
per reduir desequilibris i
minimitzar les tensions produïdes
en la vida quotidiana.

1. Planificar i posar en pràctica de
forma autònoma escalfaments
per a una activitat concreta.

2. Incrementar el nivell individual
de condició física per millorar la
salut, a partir de l’aplicació de
sistemes i mètodes
d’entrenament.

3. Participar en l’elaboració d’un
pla de treball per a la millora de
la condició física.

4. Utilitzar la respiració i la
relaxació com a mètodes
d’alliberament de tensions.

5. Executar exercicis de
condicionament físic (fitnes)
amb correcció postural.

6. Dissenyar i portar a terme les
fases d’activació i recuperació
de la pràctica de l’activitat
física, tenint en compte la
intensitat i la dificultat de
l’activitat.

7. Participar de forma activa en
activitats esportives individuals,
col·lectives o d’adversari.



tècnics, acceptant el nivell
assolit.

9. Practicar un esport d’adversari
tenint en compte els aspectes
tècnics, acceptant el nivell
assolit.

10.Practicar un esport col·lectiu
tenint en compte l’execució
tècnica i tàctica, demostrant
haver comprès les fases del joc
(atac i defensa) i el respecte per
les normes del joc.

11.Participar de forma activa en
activitats esportives individuals,
col·lectives o d’adversari,
mostrant actituds d’autocontrol,
respecte i acceptació de les
normes.

12.Aprofitar les possibilitats de
l’entorn proper per ocupar el
temps de lleure.

13.Valorar la importància de la
pràctica d’activitat física
saludable en el temps de lleure.

14.Respectar i valorar el medi
natural com a espai idoni per a la
realització d’activitats  físiques.

15.Expressar emocions i sentiments
a través del cos.

16.Realitzar activitats amb suport
musical mostrant respecte per les
diferències individuals.

17.Demostrar tenir coneixements de
Suport Vital bàsic en situació
pràctica i teòrica

situacions senzilles.
9. Mostrar actituds de cooperació,

tolerància i esportivitat en els
esports i jocs col·lectius.

10. Mostrar autocontrol i
participació en les activitats
d’oposició.

11. Conèixer els elements
necessaris per planificar una
activitat en el medi natural.

12. Utilitzar diferents maneres
de comunicar-se, per mitjà del
llenguatge corporal.

13. Crear i posar en pràctica
una seqüència harmònica de
moviments corporals a partir
d’un ritme triat. Fer una
coreografia.

14. Mostrar disposició
favorable a la desinhibició i
expressió d’emocions.

15. Demostrar tenir
coneixements de Suport Vital
bàsic en situació pràctica i
teòrica

7. Prendre consciència de la condició
física individual i mostrar
predisposició per millorar-la

8. Resoldre situacions de joc en un
esport col·lectiu, aplicant
coneixements tècnics i tàctics.

9. Participar de forma activa en
activitats esportives individuals,
col·lectives o d’adversari,
acceptant el resultat obtingut.

10.Mostrar una actitud crítica davant
el tractament de l’esport i l’activitat
física en la societat actual.

11.Posar en pràctica activitats en el
medi natural, utilitzant
l’equipament, eines i tècniques
d’orientació adequats.

12.Mostrar una actitud de respecte pel
medi natural.

13.Crear i posar en pràctica
seqüències de moviments,
individualment i col·lectiva

14.Participar de forma constructiva en
la creació i realització de
coreografies amb suport  musical.

15.Mostrar desinhibició en la
realització de les activitats
d’expressió corporal.

16.Demostrar tenir coneixements de
Suport Vital bàsic en situació
pràctica i teòrica

8. Participar en l’organització i
posada en pràctica de tornejos
o competicions esportives.

9. Realitzar activitats en el medi
natural, utilitzant l’equipament,
eines i tècniques d’orientació
adequades.

10. Planificar de forma
autònoma activitats en el medi
natural.

11. Mostrar una actitud de
respecte pel medi natural.

12. Controlar els riscos en les
activitats físiques i esportives i
assumir la responsabilitat de la
pròpia seguretat.

13. Crear moviments basats
en l’expressió d’emocions.

14. Actuar davant del grup
realitzant composicions
individuals i col·lectives.

15. Demostrar tenir
coneixements de Suport Vital
bàsic en situació pràctica i
teòrica



CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

LLENGUA ANGLESA

CONTINGUTS
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

Dimensió comunicació oral

Comprensió oral: global i
específica. Tema i idea principal.
(CC1)
Estratègies de comprensió oral:
identificació de paraules i
expressions clau, anticipació i
formulació d’hipòtesis a partir
dels coneixements previs sobre
la situació, selecció, interpretació,
inferència, retenció. (CC2)
Estratègies de producció oral:
compensació, fórmules d’inici,
manteniment i finalització del text
oral. Textos no formals,
planificats, presencials i digitals.
(CC3)
Estratègies d’interacció oral: inici,
manteniment i finalització de la
conversa; fórmules de cortesia,
acord i discrepància, d’oferiment i
demanda d’aclariments, de

Dimensió comunicació oral
Comprensió oral: global i
específica. Identificar el tema,
idea principal i alguna idea
secundària de breus converses i
monòlegs de l’àmbit personal i
acadèmic. (CC1)
Estratègies de comprensió oral:
identificació de paraules i
expressions clau, anticipació i
formulació d’hipòtesis a partir
dels coneixements previs sobre
la situació, selecció,
interpretació, inferència,
retenció. (CC2)
Estratègies de producció oral:
compensació (sinonímia),
fórmules d’inici, manteniment i
finalització del text oral. Textos
no formals, planificats,
presencials i digitals. (CC3)
Estratègies d’interacció oral:
inici, manteniment i finalització

Continguts
Dimensió comunicació oral
Estratègies de comprensió oral:
identificació de paraules i
expressions clau, anticipació i
formulació d’hipòtesis a partir dels
coneixements previs sobre la
situació, selecció, interpretació,
inferència, retenció. (CC1)
Comprensió oral: global,
específica, literal i interpretativa.
Identificació del tema, de la idea
principal i d’alguna idea
secundària, en breus converses i
monòlegs de l’àmbit personal i
acadèmic de fonts autèntiques.
(CC2)
Estratègies de planificació (fonts,
selecció d’informació, esquemes,
guió) i de producció oral: utilització
dels recursos lingüístics de manera
equilibrada i eficient, compensació
(sinonímia, perífrasi, paràfrasi),

Continguts
Dimensió comunicació oral
Comprensió oral: global, literal i
interpretativa, a partir de fonts
adaptades o autèntiques.
Tema, idea principal i idees
secundàries. (CC1)
Estratègies de comprensió oral:
identificació de paraules i
expressions clau, anticipació i
formulació d’hipòtesis a partir
dels coneixements previs sobre
la situació, selecció,
interpretació, inferència,
retenció. (CC2)
Estratègies de planificació
(fonts, selecció d’informació,
esquemes, guió) i producció
oral: utilització dels recursos
lingüístics de manera
equilibrada i eficient,
compensació (sinonímia,
perífrasi, paràfrasi), control dels



confirmació de la informació i de
la comprensió, col·laboració,
autocorrecció i correcció mútua.
(CC4)
Normes de respecte en les
interaccions orals: fórmules
lingüístiques bàsiques de
cortesia, acord i discrepància.
(CC4)
Lectura en veu alta natural i
expressiva. (CC5)

Dimensió comprensió lectora

Comprensió escrita: global, literal
i interpretativa. Reconeixement
del tipus de text, escrit o
multimèdia, el tema, idea
principal i idees secundàries.
(CC7)
Estratègies de comprensió per a
l’abans, durant i després de la
lectura: distinció d’idees
rellevants i secundàries,
realització d’hipòtesis i
d’inferències, localització de
paraules clau, identificació de la
idea general del text, així com
d’informació específica. (CC8)
Cerca i gestió de la informació i la
consulta lingüística (CC9):
o Eines de localització i selecció
de la informació: cercadors
generals.

de la conversa; fórmules de
cortesia, acord i discrepància,
d’oferiment i demanda
d’aclariments, de confirmació de
la informació i de la comprensió,
col·laboració, autocorrecció i
correcció mútua. (CC4)
Fórmules d’interacció oral:
oferiment i demanda
d’aclariments, confirmació de la
informació i de la comprensió,
episodis de col·laboració
lingüística, autocorreccions i
correccions mútues. (CC4)
Normes de respecte en les
interaccions orals: fórmules
lingüístiques bàsiques de
cortesia, acord i discrepància.
(CC4)
Lectura en veu alta natural i
expressiva. (CC5)

Dimensió comprensió lectora
Comprensió escrita: global,
literal i interpretativa.
Reconeixement del gènere de
text, escrit o multimèdia, el
tema, idea principal i idees
secundàries. (CC7)
Estratègies de comprensió per a
l’abans, durant i després de la
lectura: distinció d’idees
rellevants i secundàries,
realització d’hipòtesis i
d’inferències, localització de
paraules clau, identificació de la

control dels resultats de la
interacció i reparació o correcció.
Textos semiformals i no formals,
planificats i no planificats,
presencials i digitals. (CC3)
Estratègies d’interacció oral: inici,
manteniment i finalització de la
conversa; fórmules de cortesia,
acord i discrepància, d’oferiment i
demanda d’aclariments, de
confirmació de la informació i de la
comprensió, col·laboració,
autocorrecció i correcció mútua.
(CC4)
Fórmules d’interacció oral:
oferiment i demanda d’aclariments,
confirmació de la informació i de la
comprensió, episodis de
col·laboració lingüística,
autocorreccions i correccions
mútues.
Normes de respecte en les
interaccions orals: fórmules
lingüístiques bàsiques de cortesia,
acord i discrepància. (CC4)
Lectura en veu alta natural i
expressiva. (CC5)

Dimensió comprensió lectora
Comprensió escrita: global, literal i
interpretativa. Reconeixement del
tipus de text, escrit o multimèdia, el
tema, idea principal i idees
secundàries. (CC7)
Estratègies de comprensió per a
l’abans, durant i després de la

resultats de la interacció i
reparació o correcció. Textos
semiformals i no formals,
planificats i no planificats,
presencials o digitals. (CC3)
Estratègies d’interacció oral:
inici, manteniment i finalització
de la conversa; fórmules de
cortesia, acord i discrepància,
d’oferiment i demanda
d’aclariments, de confirmació
de la informació i de la
comprensió, col·laboració,
autocorrecció i correcció mútua.
(CC4)
Lectura en veu alta natural i
expressiva. Recursos
expressius de la veu: tonalitat,
intensitat, silencis. (CC5)
Principals variants fonètiques,
fonològiques, lèxiques i
morfosintàctiques de les
llengües estrangeres. (CC6)

Dimensió comprensió lectora
Comprensió escrita: global,
literal, interpretativa i valorativa,
a partir de fonts adaptades o
autèntiques. Reconeixement
del tipus de text, escrit o
multimèdia. Tema, idea
principal i idees secundàries.
(CC7)
Estratègies de comprensió per
a l’abans, durant i després de la
lectura: distinció d’idees



o Adquisició de coneixement:
localització, identificació,
categorització i integració
d’informació senzilla de l’àmbit
personal en esquemes de
coneixement previ.
o Tractament de la informació:
subratllat, organització en taules
senzilles, breus esquemes,
resums, mapes conceptuals.
o Ús de diccionaris bilingües i
traductors digitals.
o Ús de fonts, en paper o en línia:
llibres, enciclopèdies, revistes
juvenils, cercadors d’Internet.

Dimensió expressió escrita

Estratègies per a la planificació:
generació (pluja d’idees),
organització (mapes
conceptuals...) i selecció de les
idees principals, fent ús de les
TAC. (CC11)
Estratègies per a la producció de
textos escrits en llengües
estrangeres: ordenació de
paràgrafs, expansió de textos,
connexió de les idees... (CC12)
Adequació, coherència, cohesió,
correcció i presentació. (CC12)
Estratègies específiques de
compensació: sinonímia. (CC12,
CC13)
Estratègies senzilles de revisió,
correcció i reparació senzilles.

idea general del text i
d’informació específica. (CC8)
Cerca i gestió de la informació i
la consulta lingüística (CC9):
o Eines bàsiques de localització
i selecció de la informació:
cercadors generals.
o Adquisició de coneixement:
localització, identificació,
categorització i integració
d’informació senzilla de l’àmbit
personal i acadèmic en
esquemes de coneixement
previ.
o Tractament de la informació:
subratllat, organització en taules
senzilles, breus esquemes,
resums, mapes conceptuals.
o Ús de diccionaris bilingües i
traductors digitals.
o Ús de fonts, en paper o en
línia: llibres, enciclopèdies,
revistes juvenils, cercadors
d’Internet

Dimensió expressió escrita
Estratègies per a la planificació:
generació (pluja d’idees),
organització (mapes
conceptuals...) i selecció de les
idees principals, fent ús de les
TAC. (CC11)
Estratègies per a la producció
de textos escrits en llengües
estrangeres: ordenació de

lectura: distinció d’idees rellevants i
secundàries, realització d’hipòtesis
i d’inferències, localització de
paraules clau, identificació de la
idea general del text, així com
d’informació específica. (CC8)
Cerca i gestió de la informació i la
consulta lingüística (CC9):
o Eines bàsiques de localització i
selecció de la informació:
cercadors generals.
o Adquisició de coneixement:
localització, identificació,
categorització i integració
d’informació senzilla de l’àmbit
personal i acadèmic en esquemes
de coneixement previ.
o Tractament de la informació:
subratllat, organització en taules
senzilles, breus esquemes,
resums, mapes conceptuals.
o Ús de diccionaris bilingües i
monolingües escolars, glossaris,
lèxic plurilingüe i traductors
digitals.
o Ús de fonts, en paper o en línia:
llibres, enciclopèdies, diaris,
revistes juvenils, cercadors
d’Internet, blogs i webs
específiques.
Criteris de selecció i valoració de la
informació: adequació a l’objectiu i
al context de la cerca,
reconeixement de l’autoria,
credibilitat, contrast i actualització
de les fonts, etc. (CC10)

rellevants i secundàries,
realització d’hipòtesis i
d’inferències, localització de
paraules clau, identificació de la
idea general del text, així com
d’informació específica. (CC8)
Cerca i gestió de la informació i
la consulta lingüística (CC9):
o Eines de localització i
selecció de la informació:
cercadors generals i específics.
o Localització, identificació,
interpretació, categorització,
reorganització o integració de la
informació en esquemes de
coneixement previ.
o Tractament de la informació:
subratllat, organització en
taules, esquemes, resums,
diagrames de fluxos, mapes
conceptuals.
o Ús de diccionaris, traductors,
glossaris, lèxic plurilingüe.
o Ús de fonts diverses, en
paper o en línia: llibres,
enciclopèdies, diaris, revistes,
cercadors d’Internet, blogs i
webs específiques
Criteris de selecció i valoració
de la informació: adequació a
l’objectiu i al context de la
cerca, reconeixement de
l’autoria, credibilitat, contrast i
actualització de les fonts, etc.
(CC10)



Normes ortogràfiques de
paraules d’ús habitual. (CC13)
Presentacions escrites i
multimèdia: (CC13)
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de diferents
llenguatges.

Presentació de l’escrit, tant en
suport paper com digital: (CC13)
o Cal·ligrafia, tipografia.
o Portada, organització en títols i
subtítols.
o Índex, paginació, marges,
bibliografia.
o Processadors de text.
Producció creativa basada en les
pròpies experiències. (CC15)
Ús de diccionaris bilingües en
suport paper i digital i altres eines
electròniques (correctors
ortogràfics i traductors...). (CC16)
Dimensió literària
Lectura i audició de produccions
tradicionals orals i escrites de la
llengua estrangera (rimes,
cançons, contes, llegendes).
(CC17)
Textos orals senzills. Peces de
transmissió oral: cançons
tradicionals i contemporànies,
breus poemes, esquetxos, petites
obres teatrals. (CC17)

paràgrafs, expansió de textos,
connexió de les idees...
Estratègies específiques de
compensació: sinonímia,
perífrasi. (CC12)
Adequació, coherència, cohesió,
correcció i presentació. (CC12)
Estratègies de revisió, correcció
i reparació senzilles. Normes
ortogràfiques de paraules d’ús
habitual. (CC13)
Presentacions escrites i
multimèdia (CC13):
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de diferents
llenguatges.

Presentació de l’escrit, tant en
suport paper com digital (CC13):
o Cal·ligrafia, tipografia.
o Portada, organització en títols
i subtítols.
o Citacions, hipervincles.
o Índex, paginació, marges,
bibliografia.
o Processadors de text.
Producció creativa basada en
les pròpies experiències i en
situacions inventades. (CC15)
Ús de diccionaris bilingües en
suport paper i digital i altres
eines electròniques (correctors

Dimensió expressió escrita
Algunes estratègies per a la
planificació: generació (pluja
d’idees), organització (mapes
conceptuals...) i selecció de les
idees principals, fent ús de les
TAC. (CC11)
Algunes estratègies per a la
producció de textos escrits:
ordenació de paràgrafs, expansió
de textos, connexió de les idees.
(CC12)
Adequació, coherència, cohesió,
correcció i presentació. (CC12)
Estratègies de revisió, correcció i
reparació senzilles. Normes
ortogràfiques. (CC13)
Estratègies específiques de
compensació: sinonímia.(CC13)
Presentacions escrites i multimèdia
(CC13):
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de diferents
llenguatges.
Presentació de l’escrit, tant en
suport paper com digital (CC13):
o Cal·ligrafia, tipografia.
o Portada, organització en títols i
subtítols.
o Citacions, referències,
hipervincles.
o Índex, paginació, marges,
bibliografia.
o Processadors de text.

Dimensió expressió escrita
Estratègies per a la planificació:
generació (pluja d’idees),
organització (mapes
conceptuals, guions...) i
selecció de les idees principals,
fent ús de les TAC. (CC11)
Adequació, coherència i
cohesió per a la producció de
textos escrits i multimèdia.
(CC12)
Estratègies de revisió, correcció
i reparació. Normes
ortogràfiques. (CC13)
Estratègies específiques de
compensació (sinonímia,
perífrasis, paràfrasis...). (CC13)

Presentacions escrites i
multimèdia (CC13):
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de diferents
llenguatges.
Presentació de l’escrit, tant en
suport paper com digital
(CC13):
o Cal·ligrafia, tipografia.
o Portada, organització en títols
i subtítols.
o Citacions, referències,
hipervincles.
o Índex, paginació, marges,
bibliografia.



Textos escrits. Obra escrita
adaptada o redactada
expressament per a aprenents:
esquetxos, petites obres teatrals,
poemes i contes senzills, còmics.
(CC17)
Textos audiovisuals senzills
(pel·lícules, dibuixos animats,
sèries...) basats en textos
literaris. (CC17)
Interpretació oral. Lectura en veu
alta, recitació, cant, representació
de textos orals i escrits (CC18):

Bloc transversal de
coneixement de la llengua
Pragmàtica (CC20):
o Elements de la comunicació:
destinatari, propòsit i context.
o Funcions del llenguatge:
informació personal, permís,
gustos, sentiments.
o Registres lingüístics
semiformals i no formals.
o Variants majoritàries de la
llengua estrangera.
o Estructura discursiva de
gèneres de text narratius,
descriptius, instructius i
conversacionals.
o Textos en formats i suports
diversos: orals, escrits, hipertext,
audiovisual.

ortogràfics i traductors...).
(CC16)

Dimensió literària
Lectura i audició de produccions
tradicionals orals i escrites de la
llengua estrangera (rimes,
cançons, contes, llegendes).
(CC17)
Textos orals senzills. Peces de
transmissió oral: cançons
tradicionals i contemporànies,
breus poemes, esquetxos,
petites obres teatrals. (CC17)
Textos escrits. Obra escrita
adaptada o redactada
expressament per a aprenents:
esquetxos, petites obres
teatrals, poemes i contes
senzills, còmics. (CC17)
Textos audiovisuals senzills
(pel·lícules, dibuixos animats,
sèries...) basats en textos
literaris. (CC17)
Interpretació oral. Lectura en
veu alta, recitació, cant,
representació de textos orals i
escrits (CC18):
o Cançons tradicionals i
contemporànies populars i
entenedores, raps, poemes,
dites, contes, llegendes
populars.

Bloc transversal de
coneixement de la llengua

Participació en espais d’opinió de
xarxes socials educatives per a la
interacció escrita. (CC14)
Producció creativa basada en les
pròpies experiències i en
situacions no reals. (CC15)
Ús de diccionaris bilingües en
suport paper i digital i altres eines
electròniques (correctors
ortogràfics i traductors...). (CC16)

Dimensió literària
Lectura i audició de produccions
tradicionals orals i escrites de la
llengua estrangera (rimes,
cançons, contes, llegendes).
(CC17)
Textos orals senzills. Peces de
transmissió oral: cançons
tradicionals i contemporànies,
breus poemes, esquetxos, petites
obres teatrals. (CC17)
Textos escrits. Obra escrita
adaptada o redactada
expressament per a aprenents:
esquetxos, petites obres teatrals,
poemes i contes senzills, còmics.
(CC17)
Textos audiovisuals senzills
(pel·lícules, dibuixos animats,
sèries...) basats en textos literaris.
(CC17)
Interpretació oral. Lectura en veu
alta, recitació, cant, representació
de textos orals i escrits (CC18):

o Processadors de text.
Participació en espais d’opinió
a les xarxes socials per a la
interacció escrita. (CC14)
Producció creativa basada en
les pròpies experiències i en
situacions no reals. (CC15)
Ús de diccionaris en suport
paper i digital i altres eines
electròniques (correctors
ortogràfics, traductors,
glossaris, lèxic plurilingüe...).
(CC16)
Dimensió literària
Lectura i audició de
produccions tradicionals orals i
escrites de la llengua
estrangera (rimes, cançons,
contes, llegendes). (CC17)
Textos orals. Peces de
transmissió oral: les cançons
tradicionals i contemporànies,
els poemes i els raps, i les
representacions
dramatitzades.(CC17)
Textos escrits. Obra escrita
original, adaptada o redactada
expressament per a aprenents:
les petites obres teatrals, els
poemes, els contes, les
novel·les, els còmics. (CC17)
Textos audiovisuals (pel·lícules,
dibuixos animats, sèries...)
basats en textos literaris.
(CC17)



o Textos d’ús social: notes,
postals, pòsters..., incloent-hi les
formes d’escriptura interactiva
(correu electrònic, xats...).
o Oracions temàtiques,
paràgrafs, organització del text,
introduccions, conclusions.
o Gestualitat, ús de suport visual
complementari.
o Aspectes formals en la
presentació dels textos escrits.
Fonètica i fonologia.
o Pronúncia, accentuació
prosòdica, entonació, ritme,
intensitat, pauses.

Lèxic i semàntica (CC22):
o Expressions comunes i frases
fetes bàsiques.
o Lèxic d’ús freqüent i quotidià
sobre temes d’interès personal,
general i acadèmic.
o Mecanismes de formació de
paraules: prefixos i sufixos més
habituals.
o Relacions semàntiques:
sinonímia, antonímia, homofonia,
polisèmia, sentit figurat i falsos
amics. Canvis en el significat de
les paraules.
o Estratègies digitals de cerca
lèxica.
Morfologia i sintaxi (CC23):
o Formes verbals: aspecte simple
(present, passat i futur) i duratiu

Pragmàtica (CC20):
o Elements de la comunicació:
destinatari, propòsit i context.
o Funcions del llenguatge:
informació personal, permís,
suggeriments, opinions.
o Registres lingüístics
semiformals i no formals.
o Variants majoritàries de la
llengua estrangera.
o Estructura discursiva de
gèneres de text narratius,
descriptius, instructius,
expositius, argumentatius
senzills i conversacionals.
o Textos en formats i suports
diversos: orals, escrits,
hipertext, multimodal i
audiovisual.
o Textos d’ús social: notes,
postals, pòsters..., incloent-hi
les formes d’escriptura
interactiva (correu electrònic,
xats...).
o Oracions temàtiques,
paràgrafs, organització del text,
introduccions, conclusions.
o Gestualitat, ús de suport
visual complementari.
o Aspectes formals en la
presentació dels textos escrits.

o Expressions comunes i frases
fetes bàsiques.

o Cançons tradicionals i
contemporànies populars i
entenedores, raps, poemes, dites,
contes, llegendes populars.
o Representacions dramatitzades:
esquetxos o petites obres teatrals.
Comentaris orals o escrits i
contextualització sobre els autors i
els textos escoltats o llegits.
(CC19)

Bloc transversal de coneixement
de la llengua
Pragmàtica (CC21):
o Elements de la comunicació:
destinatari, propòsit i context.
o Funcions del llenguatge:
prediccions, desitjos, hipòtesis i
raonaments senzills.
o Registres lingüístics formals,
semiformals i no formals.
o Variants majoritàries de la
llengua estrangera.
o Estructura discursiva de diversos
gèneres de text narratius,
descriptius, instructius, predictius,
expositius, argumentatius, literaris i
conversacionals.

Textos en formats i suports
diversos: orals, escrits, dinàmics,
hipertext, multimodal i audiovisual.
o Textos d’ús social: notes, postals,
pòsters..., incloent-hi les formes
d’escriptura interactiva (correu
electrònic, xats...).

Interpretació oral. Lectura en
veu alta, recitació, cant,
representació de textos orals i
escrits (CC18):
o Cançons tradicionals i
contemporànies, raps, poemes,
dites, contes, llegendes
populars.
o Representacions
dramatitzades: esquetxos o
petites obres teatrals.
Comentaris orals o escrits i
contextualització sobre els
autors i els textos escoltats o
llegits. (CC19)

Bloc transversal de
coneixement de la llengua
Pragmàtica (CC20):
o Elements de la comunicació:
destinatari, propòsit i context.
o Funcions del llenguatge:
hipòtesis i raonaments.
Possibilitat, probabilitat i
impossibilitat.
o Registres lingüístics:
contextos formals, semiformals
i no formals.
o Variants majoritàries de la
llengua estrangera.
o Estructura discursiva de
gèneres de text narratius,
descriptius, expositius,
argumentatius, instructius,
persuasius, predictius, literaris i
conversacionals.



(present). Formes substantives i
adjectivals.
o Oracions compostes i
subordinades temporals...
o Connectors, marcadors
textuals, signes de puntuació.
o Marcadors morfosintàctics i
discursius que expressin causa,
seqüència temporal, contrast,
explicació, acord, desacord.
CCD1. Sistemes de comunicació
i entorns de treball digital per a
l’aprenentatge col·laboratiu i al
llarg de la vida, atenent a les
formes de cortesia. (CCD20,
CCD21, CCD22, CCD24)

o Lèxic d’ús freqüent i quotidià
sobre temes d’interès personal,
general i acadèmic.
o Mecanismes de formació de
paraules: prefixos i sufixos més
habituals.
o Relacions semàntiques:
sinonímia, antonímia, homofonia
bàsica, polisèmia i falsos amics
bàsics. Canvis en el significat de
les paraules.
o Estratègies digitals de cerca
lèxica.

Morfologia i sintaxi (CC23):
o Categories gramaticals.
Temps verbals: aspecte duratiu i
perfectiu en present. Verbs
modals més freqüents.
o Oracions compostes i
subordinades: de relatiu,
temporals, causals.
o Connectors, marcadors
textuals bàsics, signes de
puntuació.
o Marcadors morfosintàctics i
discursius que expressin causa,
conseqüència, seqüència
temporal, contrast, explicació,
acord, desacord.
CCD1. Sistemes de
comunicació i entorns de treball
digital per a l’aprenentatge
col·laboratiu i al llarg de la vida,

o Oracions temàtiques, paràgrafs,
organització del text, introduccions,
conclusions.
o Gestualitat, ús de suport visual
complementari.
o Aspectes formals en la
presentació dels textos escrits.
Fonètica i fonologia. Elements
prosòdics (CC22):
o Pronúncia, accentuació
prosòdica, entonació, ritme,
intensitat, pauses.

Lèxic i semàntica (CC23):
o Expressions comunes i frases
fetes bàsiques.
o Lèxic d’ús freqüent i quotidià
sobre temes d’interès personal,
general i acadèmic.
o Mecanismes de formació de
paraules: derivació i composició.
o Relacions semàntiques:
sinonímia, antonímia, homofonia,
polisèmia i falsos amics. Canvis en
el significat de les paraules.
o Estratègies digitals de cerca
lèxica.
Morfologia i sintaxi (CC24):
o Temps verbals: aspectes simple,
duratiu i perfectiu. Verbs modals
més freqüents.
o Oracions compostes i
subordinades: de relatiu,
temporals, causals, condicionals
(possibles i probables)...

o Textos en formats i suports
diversos: orals, escrits,
dinàmics, hipertext, multimodal,
audiovisual, multimèdia.
o Textos d’ús social: notes,
postals, cartes, pòsters...,
incloent-hi les formes
d’escriptura interactiva (blogs,
fòrums, correu electrònic...).
o Oracions temàtiques,
exemplificacions, paràgrafs,
organització del text,
introduccions, conclusions.
o Gestualitat, ús de suport
visual complementari.
o Aspectes formals en la
presentació dels textos escrits.

Fonètica i fonologia. Elements
prosòdics (CC21):
o Pronúncia, accentuació
prosòdica, entonació, ritme,
intensitat, pauses.

o Expressions comunes, frases
fetes.
o Lèxic d’ús freqüent i quotidià
sobre temes d’interès personal i
general, i vocabulari específic
dels àmbits personal i
acadèmic.
o Mecanismes de formació de
paraules: derivació i
composició.



atenent a les formes de
cortesia. (CCD20, CCD21,
CCD22, CCD24)

o Connectors, marcadors textuals,
signes de puntuació.
o Marcadors morfosintàctics i
discursius que expressin causa,
conseqüència, seqüència
temporal, contrast, explicació,
acord, desacord.
CCD1. Sistemes de comunicació i
entorns de treball digital per a
l’aprenentatge col·laboratiu i al
llarg de la vida, atenent a les
formes de cortesia. (CCD20,
CCD21, CCD22, CCD24)

o Relacions semàntiques:
sinonímia, antonímia,
homofonia, polisèmia i falsos
amics. Canvis en el significat
de les paraules.
o Estratègies digitals de cerca
lèxica.
Morfologia i sintaxi (CC23):
o Categories gramaticals.
o Oracions compostes i
subordinades: de relatiu,
temporals, condicionals,
causals, comparatives,
concessives.
o Connectors, marcadors
textuals, signes de puntuació.
o Marcadors morfosintàctics i
discursius que expressin causa,
conseqüència, concessió,
seqüència temporal, elaboració
d’hipòtesis, contrast, explicació,
acord, desacord.
CCD1. Sistemes de
comunicació i entorns de treball
digital per a l’aprenentatge
col·laboratiu i al llarg de la vida,
atenent a les formes de
cortesia. (CCD20, CCD21,
CCD22, CCD24)



CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESPECÍFICS PER CURSOS
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
dimensió comunicació oral

1. Captar el sentit global de
textos narratius, descriptius i
conversacionals sobre fets de la
vida quotidiana i extreure
informacions concretes, redactats
en un llenguatge bàsic. Extreure
informació específica d’audicions
de l’àmbit personal.

2. Llegir expressivament textos
descriptius i narratius fent
l’entonació adequada i amb
pronunciació acceptable.

4. Iniciar i mantenir converses
informals sobre temes/situacions
conegudes en situacions
comunicatives habituals.

Dimensió comprensió lectora

6. Comprendre la informació,
general i específica, de
missatges i documents adaptats,

dimensió comunicació oral

1. Captar el sentit global de
textos narratius, descriptius,
instructius, conversacionals i
expositius sobre fets de la vida
quotidiana i acadèmica, i
extreure informacions
concretes. Extreure informació
específica d’audicions de l’àmbit
personal i acadèmic.

2. Llegir expressivament textos
descriptius, narratius i
conversacionals, fent l’entonació
adequada i amb pronunciació
acceptable.

3. Fer preguntes i breus
narracions d’esdeveniments en
passat, present i futur;
comunicar sentiments habituals
bàsics.

4. Intercanviar informació
personal i acadèmica. Opinar i
participar en discussions

dimensió comunicació oral

1. Captar el sentit global de textos
orals diversos, a partir de la
identificació de la informació
rellevant, l’extracció d’informacions
concretes, la realització
d’inferències, la determinació de
l’actitud i del propòsit del parlant,
sobre fets de la vida quotidiana i
acadèmica.

2. Llegir expressivament textos
diversos, amb l’entonació
adequada i amb pronunciació
entenedora.

4. Iniciar i mantenir converses
semiformals i informals sobre
temes/situacions conegudes.

Dimensió comprensió lectora

6. Comprendre i interpretar la
informació general i específica de
missatges i documents adaptats,
escrits i digitals, de tipus de text

dimensió de comunicació
oral

1. Captar el sentit global de
textos, a través de la
identificació de la informació
rellevant, la extracció
d’informacions concretes, la
realització d’inferències, la
determinació de l'actitud i del
propòsit del parlant.

3. Extreure informació
específica i/o comprendre els
detalls d’audicions de l’àmbit
personal i acadèmic.

4. Llegir expressivament textos
descriptius i narratius (incloent
textos literaris) fent l’entonació
adequada i amb pronunciació
acceptable.

5. Fer preguntes, descripcions
o narracions d’accions i
esdeveniments en passat,
present i futur.



incloent-hi els procedents de
tipus de text diversos, sobre
temes d’interès dels àmbits
personal i acadèmic.

7. Conèixer i aplicar les
estratègies més adequades per a
la comprensió del text: identificar
la informació essencial, els punts
i idees principals o els detalls
rellevants del text; deduir el
significat de paraules/frases
desconegudes a partir del
context, i extreure informacions
concretes.

Dimensió expressió escrita

10. A partir d’una adequada
planificació i posterior revisió,
redactar textos senzills, informals,
tenint cura de l’adequació, la
coherència i la cohesió i atenent
al propòsit, destinatari i context.

Dimensió literària

13. Escoltar, llegir i comprendre,
de forma guiada, fragments
adaptats d’obres literàries en
llengua estrangera de complexitat
lingüística elemental. (The Boy
with the Dark Secret i The Living
World en el curs 2018-2019)

informals, en transacció de béns
i serveis, i en entrevistes.

Dimensió comprensió lectora

5. Comprendre la informació
general i específica, de
missatges i documents
adaptats, incloent-hi els
procedents de tipus de text
diversos, sobre temes d’interès
dels àmbits personal i
acadèmic.

6. Conèixer i aplicar les
estratègies més adequades per
a la comprensió del text:
identificar la informació
essencial, els punts i idees
principals o els detalls rellevants
del text; deduir el significat de
paraules/frases desconegudes a
partir del context, i extreure
informacions concretes.

7. Utilitzar recursos TAC per a la
cerca, organització, intercanvi i
presentació d’informació.

Dimensió expressió escrita

8. Redactar textos senzills,
semiformals i informals, tenint
cura de l’adequació, la
coherència i la cohesió i atenent
al propòsit, destinatari i context,

diversos, sobre temes d’interès
dels àmbits personal i acadèmic.

7. Conèixer i aplicar les estratègies
més adequades per a la
comprensió del text, la informació
essencial, els punts i idees
principals o els detalls rellevants
del text. Deduir el significat de
paraules/frases desconegudes a
partir del context, i extreure
informacions concretes (incloses
opinions) per resoldre tasques.

8. Utilitzar recursos TAC per a la
cerca, organització i presentació
d’informació.

Dimensió expressió escrita

9. A partir d’una adequada
planificació i posterior revisió,
redactar textos semiformals i
informals, tenint cura de
l’adequació, la coherència i la
cohesió, i atenent al propòsit,
destinatari i context.

11. Utilitzar els recursos digitals de
forma progressivament autònoma
per buscar informació

Dimensió literària

7. Iniciar i mantenir converses
semiformals i informals sobre
temes/situacions conegudes
que contenen algun element
imprevisible en situacions
comunicatives habituals. Per
exemple, converses on
s’expressin opinions i
sentiments, es donin
instruccions senzilles sobre
com realitzar quelcom, amb
l’ajut de suport gràfic, es
descriguin de forma senzilla
persones, llocs, experiències i
esdeveniments futurs,
s’intercanviï informació en
situacions reals: viatges,
trobades, festes… Els
contextos poden ser
presencials o virtuals.

8. Utilitzar i valorar les normes
de cortesia, pel que fa a les
intervencions orals pròpies de
l'activitat acadèmica.

9. Parlar en públic, mitjançant
discursos breus relacionats
amb l'àmbit escolar/acadèmic i
social, que tenen com a finalitat
exposar i argumentar
especialment, en situacions
semiformals o informals, de
manera individual o en grup,
aplicant estratègies de



a partir d’una adequada
planificació i posterior revisió.

9. Redactar textos senzills
basats en les pròpies
experiències i en situacions
simulades.

10. Utilitzar els recursos digitals
de forma progressivament
autònoma per buscar
informació, produir textos a
partir de models, processar i
enriquir informació de forma
creativa. Enviar i rebre
missatges digitals per establir
relacions personals, internes i
externes.

Dimensió literària

11. Escoltar, llegir i comprendre,
de forma guiada, fragments
adaptats d’obres literàries en
llengua estrangera de
complexitat lingüística senzilla.
(The Picture of Dorian Gray
grup 0 i Dead Man Island pel
grup 1A i B i Animals in Danger
pel 1C)

12. Escoltar, llegir i comprendre, de
forma guiada, fragments adaptats
d’obres literàries en llengua
estrangera de complexitat
lingüística moderada ( Hamlet i A
Tale of Two Cities curs 2018-2019)

planificació, textualització i
revisió.

10. Reconèixer, interpretar i
avaluar progressivament la
claredat expositiva, l'adequació,
coherència i cohesió del
contingut de les produccions
orals pròpies i alienes, així com
els aspectes prosòdics i els
elements no verbals (gestos,
moviments, mirada...). PEER
ASSESSMENT

Dimensió comprensió lectora

11. Aplicar diferents estratègies
de lectura per comprendre,
interpretar i valorar els tipus de
textos i els àmbits descrits als
continguts.

12. Comprendre la idea general
i les informacions específiques
més rellevants de documents
orals senzills, emesos
presencialment, o procedents
de mitjans audiovisuals, si es
parla lentament i amb claredat.

13. Captar el sentit global de
textos, a través de la
identificació de la informació
rellevant, la extracció
d’informacions concretes, la
realització d’inferències, la



determinació de l'actitud i del
propòsit de l’emissor.

14. Entendre les idees
principals i secundàries de
textos accessibles als alumnes,
tant per la temàtica com per la
tipologia textual, extrets de
mitjans de comunicació social
no especialitzat.

15. Deduir el significat de
paraules/frases desconegudes
a partir del context i extreure
informacions concretes
(incloses opinions) per a
resoldre tasques.

17. Utilitzar recursos TAC per a
la cerca, organització,
intercanvi i presentació
d’informació.

18. Consultar i citar
adequadament fonts
d'informació variades, per
realitzar un treball acadèmic en
suport paper o digital sobre
temes curriculars utilitzant les
tecnologies de la informació.

19. Seleccionar els
coneixements que s'obtinguin
de qualsevol font d'informació
impresa, en paper o digital, i



integrar-los en un procés
d'aprenentatge constructiu.

Dimensió expressió escrita
20. Aplicar progressivament les
estratègies necessàries per
produir textos adequats,
coherents i cohesionats a partir
d’una adequada planificació,
posterior revisió i la reescriptura
derivada de la revisió si escau.

21. Utilitzar connectors bàsics
per unir frases i marcadors per
estructurar idees.

22. Redactar composicions
breus:
amb informació personal, i
opinions; sobre temes coneguts
i experiències que incloguin
esdeveniments futurs i passats
emprant un llenguatge
descriptiu senzill.

25. Personalitzar un text senzill,
proposat com a model.

26. Emprar diccionaris, en
paper o digitals, bilingües i
monolingües per tal de millorar
la qualitat de les redaccions.



27. Millorar els esborranys per
tal d’assolir més correcció,
precisió i varietat lèxica.

29. Realitzar col·lectivament
treballs senzills entorn d’un
tema presentant de forma
organitzada la informació
recollida.
Dimensió literària
30. Escoltar, llegir i
comprendre, de forma guiada,
fragments adaptats d’obres
literàries en llengua estrangera,
de complexitat lingüística
moderada, properes als propis
gustos i aficions, mostrant
interès per la lectura ( I Robot
grup 0 The Importance of Being
Ernest per tots els grups i Meet
Me in Istanbul pels grups 1 curs
2018-2019)

31. Valorar el text amb
raonaments bàsics i amb el
suport de pautes guiades.

32. Llegir en veu alta, recitar o
cantar de manera entenedora,
amb pronunciació, entonació i
ritme adequats, textos d’una
certa extensió prèviament
assajats.

33. Expressar oralment textos
personals d'intenció literària a



partir de models amb intenció
lúdica i creativa.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

LLENGUA CASTELLANA i CATALANA

LINGÜÍSTICA: DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competències Continguts clau Avaluació 1r 2n 3r 4t

C1:
Obtenir
informació,
interpretar i
valorar el
contingut de
textos
escrits de la
vida
quotidiana,
dels mitjans
de
comunicació
i acadèmics
per
comprendre’l
s

CC1. Comprensió literal,
interpretativa i valorativa. Idees
principals i secundàries. (C1,
C2, C3)
CC2. Estratègies de comprensió
per a l’abans, durant i després
de la lectura o de la seqüència
audiovisual. (C1, C2, C3)
CC3. Estratègies de cerca, ús
de cercadors i tractament de la
informació per a la construcció
del coneixement. (CCD12,
CCD16, CCD17) (C1, C3)
CC15. Lectura i escriptura
sovintejades sobre temes
diversos i en contextos diferents.
(C1)
CC19. Pragmàtica: (C1, C2)
✔ Registres lingüístics.
✔ Gèneres de text

narratius, descriptius,
conversacionals

Ser capaços d’aplicar diferents
estratègies de lectura per
comprendre, interpretar i valorar
els tipus i formats de textos i els
àmbits descrits als continguts.

● Llegir amb rapidesa i
eficientment (amb
fixacions àmplies i
selectives).

● Discriminar les idees
principals de les
secundàries.

● Saber relacionar les
informacions del text i
seleccionar la informació
segons la seva
importància.

Textos escrits i
multimèdia (CC1,
CC19, CC22,
CC23):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius
senzills.
o Estructura dels
textos.
o Formats: continus,
discontinus, mixtes i
múltiples o
hipertextuals.

Textos escrits i
multimèdia (CC1,
CC19, CC21, CC23):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius.
o Estructura dels
textos.
o Formats: continus,
discontinus, mixtes i
múltiples o
hipertextuals.
Textos
audiovisuals (CC1,
CC23):

Textos escrits i
multimèdia (CC1,
CC19, CC21, CC23):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius,
periodístics i
publicitaris.
o Estructura dels
textos.
o Formats: continus,
discontinus, mixtes i
múltiples o
hipertextuals.

Textos escrits i
multimèdia (CC1,
CC19, CC21, CC23):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals
formals, predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius i
administratius (carta
a
l’administració,
instància,
currículums,
sol·licitud de feina,
carta de presentació,
formularis).



formals, predictius,
persuasius, instructius,
expositius,
argumentatius i
administratius.

✔ Elements de la
comunicació.

CC21. Lèxic i semàntica: (C1,
C2)
✔ Expressions comunes,

frases fetes.
✔ Lèxic precís i apropiat a

contextos concrets i
quotidians.

✔ Camps
lexicosemàntics.

✔ Mecanismes de
formació de paraules.

✔ Relacions semàntiques.
Canvis en el significat
de les paraules.

✔ Estratègies digitals de
cerca léxica

CC22. Morfologia i sintaxi: (C2)
✔ Categories gramaticals.
✔ Sintaxi de l’oració.
✔ Connectors.
✔ Elements d’estil.

CC23. Llenguatge audiovisual.
(CCD10) (C1, C2, C3)

Textos multimèdia
(CC1, CC23):
o Relacions entre
text, elements
icònics i simbòlics,
so.
o Anàlisi pautada.
Cerca d’informació
(CC3):
o Estratègies de
consulta per
comprendre i
ampliar el contingut
dels textos.
o Estratègies
prèvies a la cerca.
o Utilització de fonts
diverses, de creixent
grau de dificultat.
Estratègies de
comprensió lectora
(CC2, CC15):
o Intenció
comunicativa i
actitud del parlant.
o Idees principals i
secundàries.
o Inferències.
o Contrast amb
coneixements
propis.
o Resums,
esquemes, mapes
conceptuals, xarxes
digitals...

o Relacions entre
text, elements
icònics i simbòlics,
so.
o Anàlisi pautada.
Cerca d’informació
(CC3):
o Estratègies de
consulta per
comprendre i ampliar
el contingut dels
textos.
o Estratègies prèvies
a la cerca.
o Utilització de fonts
diverses, de creixent
grau de dificultat.
Estratègies de
comprensió lectora
(CC2, CC15):
o Intenció
comunicativa i
actitud del parlant.
o Idees principals i
secundàries.
o Inferències.
o Contrast amb
coneixements
propis.
o Resums,
esquemes, mapes
conceptuals, xarxes
digitals...

Textos
audiovisuals (CC1,
CC23):
o Relacions entre
text, elements
icònics i simbòlics,
so.
o Seqüències
audiovisuals.
o Anàlisi pautada i
interpretació.
Cerca d’informació
(CC3):
o Estratègies de
consulta per
comprendre i ampliar
el contingut dels
textos.
o Estratègies prèvies
a la cerca.
o Utilització de fonts
diverses, de creixent
grau de dificultat.
Estratègies de
comprensió lectora
(CC2, CC15):
o Intenció
comunicativa i
actitud del parlant.
o Idees principals i
secundàries.
o Inferències.
o Contrast amb
coneixements
propis.
o Taules, quadres,
fitxes, esquemes,
mapes conceptuals,
xarxes digitals...
Anàlisi intratextual
i intertextual:
perspectives única,
múltiple,
complementària
(CC2).

o Estructura dels
textos.
o Formats: continus,
discontinus, mixtes i
múltiples o
hipertextuals.
Textos
audiovisuals (CC1,
CC23):
o Relacions entre
text, elements
icònics i simbòlics,
so.
o Seqüències
audiovisuals.
o Anàlisi autònoma i
interpretació.
Cerca d’informació
(CC3):
o Estratègies de
consulta per
comprendre i ampliar
el contingut dels
textos.
o Estratègies prèvies
a la cerca.
o Utilització de fonts
diverses, de creixent
grau de dificultat.
Estratègies de
comprensió lectora
(CC2, CC15):
o Intenció
comunicativa i
actitud del parlant.
o Idees principals i
secundàries.
o Inferències.
o Contrast amb
coneixements
propis.
o Quadres sinòptics,
esquemes, mapes
conceptuals, xarxes
digitals...
Anàlisi intratextual
i intertextual:
perspectives única,
múltiple,

C2:
Reconèixer
els gèneres
de text,
l’estructura i
el seu
format, i
interpretar-n
e els trets
lèxics i
morfosintàcti
cs per
comprendre’l

Conèixer determinats aspectes
de la seva forma com, per
exemple, la seva estructura i els
elements lingüístics i lèxics que
caracteritzen el tipus i l’àmbit del
text estudiat.

● Distingir el gèneres de
text (narratiu,
argumentatiu...).

● Identificar les seves
característiques:
estructura, lèxic i
morfosintaxi.

C3:
Desenvolup
ar
estratègies
de cerca i
gestió de la
informació
per adquirir
coneixement

Saber seleccionar els
coneixements que s'obtinguin de
les biblioteques o de qualsevol
altra font d'informació impresa en
paper o digital i la seva integració
en un procés d'aprenentatge
continu.
▪ En el context de digitalització

que envolta l’alumne, és
important que sàpiga
identificar, contrastar i
seleccionar diferents fonts
d’informació, aplicant-hi
criteris de fiabilitat i
objectivitat.



complementària
(CC2).

Lletra Es treballa en més d’una dimensió Lletra S’inclou a Summem

Lletra Es tracta d’un contingut que s’afegeix nou en un curs Lletra Es tracta d’un contingut que no es fa



COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA

Competències Continguts clau Avaluació 1r 2n 3r 4t

C4:
Planificar
l’escrit
d’acord amb
la situació
comunicativ
a (receptor,
intenció) i a
partir de la
generació
d’idees i la
seva
organització.

CC4. Estratègies per a la
producció de textos escrits i
multimèdia: l’escriptura i la
creació audiovisual com a
procés. (C4, C5, C6)
CC5. Adequació, coherència,
cohesió, correcció i presentació.
Normes ortogràfiques. (C5, C6)
CC15. Lectura i escriptura
sovintejades sobre temes
diversos i en contextos diferents.
(C5)
CC19. Pragmàtica: (C4, C5, C6)
✔ Registres lingüístics.
✔ Gèneres de text

narratius, descriptius,
conversacionals
formals, predictius,
persuasius, instructius,
expositius,
argumentatius i
administratius.

✔ Elements de la
comunicació.

CC21. Lèxic i semàntica: (C5,
C6)
✔ Expressions comunes,

frases fetes.
✔ Lèxic precís i apropiat a

contextos concrets i
quotidians.

✔ Camps
lexicosemàntics.

✔ Mecanismes de
formació de paraules.

✔ Relacions semàntiques.
Canvis en el significat
de les paraules.

✔ Estratègies digitals de
cerca lèxica

CC22. Morfologia i sintaxi: (C5,
C6)
✔ Categories gramaticals.
✔ Sintaxi de l’oració.

Ser capaços d’aplicar
progressivament les estratègies
necessàries per produir textos, en
tot tipus de format, adequats,
coherents i cohesionats, tot
utilitzant eines digitals (corrector,
diccionaris en línia, etc.) en cas
que sigui necessari, a partir de:
❖ La planificació.

● Generar idees a través
de diversos mètodes
(pluja d’idees, etc.).

● Triar les idees principals.
● Jerarquitzar-les (mapes

conceptuals, guions...).

Textos escrits i
multimèdia (CC19):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius
senzills.
Escriptura com a
procés:
planificació,
textualització i
revisió (CC4,
CC15).
El còmic (CC4,
CC5).
Presentacions
escrites i
multimèdia (CC5,
CC23):
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de
diferents
llenguatges.
Cerca d’informació
i de models per a la
realització de
treballs escrits
(CC3).
Adequació (CC5,
CC19, CC22,
CC23):
o Registre lingüístic.
o Adequació lèxica.

Textos escrits i
multimèdia (CC19):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius.
Escriptura com a
procés:
planificació,
textualització i
revisió (CC4,
CC15).
Presentacions
escrites i
audiovisuals (CC5,
CC23):
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de
diferents
llenguatges.
Cerca d’informació
i de models per a la
realització de
treballs escrits
(CC3).
Adequació (CC5,
CC19, CC20, CC23):
o Registre lingüístic.
o Adequació lèxica.
o Sintaxi adequada a
la situació
comunicativa.
Coherència (CC5,
CC21, CC22):

Textos escrits i
multimèdia (CC19):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius,
periodístics i
publicitaris.
Escriptura com a
procés:
planificació,
textualització i
revisió (CC4,
CC15).
Presentacions
escrites i
audiovisuals (CC5,
CC23):
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de
diferents
llenguatges.
Cerca d’informació
i de models per a la
realització de
treballs escrits
(CC3).
Adequació (CC5,
CC19, CC22, CC23):
o Registre lingüístic.
o Adequació lèxica.
o Sintaxi adequada a
la situació
comunicativa.

Textos escrits i
multimèdia (CC19):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals
formals, predictius,
persuasius,
instructius,
expositius,
argumentatius i
administratius (carta
a
l’administració,
instància,
currículums,
sol·licitud de feina,
carta de presentació,
formularis).
Escriptura com a
procés:
planificació,
textualització i
revisió (CC4,
CC15).
Presentacions
escrites i
audiovisuals (CC5,
CC23):
o Estructuració.
o Suport multimèdia.
o Utilització de
diferents
llenguatges.
Cerca d’informació
i de models per a la
realització de
treballs escrits
(CC3).
Adequació (CC5,
CC19, CC22, CC23):



✔ Connectors.
✔ Elements d’estil.

CC23. Llenguatge audiovisual.
(CCD10) (C4, C5, C6)
CCD1. Sistemes de
comunicació i entorns de treball
digital per a l’aprenentatge
col·laboratiu i al llarg de la vida,
atenent a les formes de cortesia.
(CCD20, CCD21, CCD22,
CCD24) (C5, C6)
CCD2. Entorn personal
d’aprenentatge (EPA) i dossiers
personals d’aprenentatge
(portafolis digitals). (CCD18,
CCD19) (C5, C6)

o Sintaxi adequada
a la situació
comunicativa.
Coherència (CC5,
CC21, CC22):
o Ordenació i
estructuració dels
continguts.
Cohesió (CC5,
CC22, CC23):
connectors i
marcadors textuals,
procediments per a
la
progressió del
discurs.
Correcció (CC5,
CC21, CC23):
o Puntuació,
paràgrafs.
o Normes
ortogràfiques.
Presentació de
l’escrit, tant en
suport paper com
digital (CC5):
o Cal·ligrafia,
tipografia.
o Portada,
organització en títols
i subtítols.
o Índex, paginació,
marges, bibliografia.
o Processadors de
text.
Presentació de
l’audiovisual (CC5,
CC23):
o Combinació
d’elements icònics,
sonors, textuals.
o Programes de
tractament de la
imatge.

o Ordenació i
estructuració dels
continguts.
Cohesió (CC5,
CC21, CC22):
connectors i
marcadors textuals,
procediments per a
la
progressió del
discurs.
Correcció (CC5,
CC21, CC22):
o Puntuació,
paràgrafs.
o Normes
ortogràfiques amb
excepcions més
conegudes.
Presentació de
l’escrit, tant en
suport paper com
digital (CC5):
o Cal·ligrafia,
tipografia.
o Portada,
organització en títols
i subtítols.
o Citacions,
hipervincles.
o Índex, paginació,
marges, bibliografia.
o Processadors de
text.
Presentació de
l’audiovisual (CC5,
CC23):
o Combinació
d’elements icònics,
sonors, textuals.
o Programes de
tractament de la
imatge.

Coherència (CC5,
CC21, CC22):
o Ordenació i
estructuració dels
continguts.
Cohesió (CC5,
CC21, CC22):
connectors i
marcadors textuals,
procediments per a
la
progressió del
discurs.
Correcció (CC5,
CC21, CC22):
o Puntuació,
paràgrafs.
o Normes
ortogràfiques amb
excepcions de més
dificultat.
Presentació de
l’escrit, tant en
suport paper com
digital (CC5):
o Cal·ligrafia,
tipografia.
o Portada,
organització en títols
i subtítols.
o Citacions,
referències,
hipervincles.
o Índex, paginació,
marges, bibliografia.
o Processadors de
text.
Presentació de
l’audiovisual (CC5,
CC22):
o Combinació
d’elements icònics,
sonors, textuals.
o Programes de
tractament de la
imatge.

o Registre lingüístic.
o Adequació lèxica.
o Sintaxi adequada a
la situació
comunicativa.
Coherència (CC5,
CC21, CC22):
o Ordenació i
estructuració dels
continguts.
Cohesió (CC5,
CC21, CC22):
connectors i
marcadors textuals,
procediments per a
la
progressió del
discurs.
Correcció (CC5,
CC19, CC21):
o Puntuació,
paràgrafs.
o Normes
ortogràfiques amb
tot tipus
d’excepcions.
Presentació de
l’escrit, tant en
suport paper com
digital (CC5):
o Cal·ligrafia,
tipografia.
o Portada,
organització en títols
i subtítols.
o Citacions,
referències,
hipervincles.
o Índex, paginació,
marges, bibliografia.
o Processadors de
text.
Presentació de
l’audiovisual (CC5,
CC23):
o Combinació
d’elements icònics,
sonors, textuals.

C5:
Escriure
textos de
tipologia
diversa i en
diferents
formats i
suports amb
adequació,
coherència,
cohesió i
correcció
lingüística.

❖ La textualització o
desenvolupament del text
escrit o multimèdia.
● Utilitzar el gèneres de

text adequat a la situació
comunicativa.

● Trobar el registre adient
al context.

● Emprar el lèxic i la
fraseologia adequats.

● Utilitzar mecanismes de
referència, de connexió i
segmentació.

● Respectar les normes
morfològiques,
sintàctiques i
ortogràfiques.



o Programes de
tractament de la
imatge.

C6:
Revisar i
corregir el
text per
millorar-lo, i
tenir cura de
la seva
presentació
formal.

❖ D’una banda, l’alumnat ha
d’adquirir l’hàbit d’acceptar
l’error i de revisar el propi
text .

La revisió afecta els àmbits de
l’adequació, la cohesió, la
coherència i la gramàtica.

❖ D’una altra, ha d’aplicar els
coneixements de la llengua
per tal de ser eficient en la
correcció o reescriptura total
o parcial d’un text, tot
utilitzant estratègies digitals
(corrector, diccionaris en
línia, etc.) en cas que sigui
necessari.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competències Continguts clau Avaluació 1r 2n 3r 4t



C7:
Obtenir
informació,
interpretar i
valorar
textos orals
de la vida
quotidiana,
dels mitjans
de
comunicació
i acadèmics,
incloent-hi
els elements
prosòdics i
no verbals.

CC6. Processos de comprensió
oral: reconeixement, selecció,
interpretació, anticipació,
inferència, retenció. (C7, C8, C9)
CC7. Elements prosòdics i no
verbals. (C7, C8, C9)
CC8. Textos orals formals i no
formals, planificats i no
planificats. (C7, C8, C9)
CC16. Formes de cortesia i
respecte en les interaccions
orals. (C7, C8, C9)
CC19. Pragmàtica: (C7, C8, C9)
✔ Registres lingüístics.
✔ Gèneres de text

narratius, descriptius,
conversacionals
formals, predictius,
persuasius, instructius,
expositius,
argumentatius i
administratius.

✔ Elements de la
comunicació.

CC20. Fonètica i fonologia: (C7,
C8, C9)
✔ Símbols fonètics amb la

pronunciació de
fonemes d’especial
dificultat.

✔ Patrons bàsics de
ritme, d’entonació i
accentuació de
paraules i enunciats.

CC21. Lèxic i semàntica: (C7,
C8, C9)
✔ Expressions comunes,

frases fetes.
✔ Lèxic precís i apropiat a

contextos concrets i
quotidians.

✔ Camps
lexicosemàntics.

✔ Mecanismes de
formació de paraules.

o Ser capaços de comprendre,
interpretar i valorar els
gèneres de textos, dialogats i
monologats, i els àmbits
descrits als continguts.

o Captar-ne el sentit global, a
través de:
● La identificació de la

informació rellevant.
● La extracció

d’informacions
concretes.

● La realització
d’inferències.

● La determinació de
l'actitud del parlant.

o Conèixer determinats
aspectes de la seva forma
com, per exemple, la seva
estructura i els elements
lingüístics i lèxics que
caracteritzen el tipus i l’àmbit
del text estudiat.

o Reconèixer, interpretar i
avaluar progressivament la
claredat expositiva,
l'adequació, coherència i
cohesió del contingut de les
produccions orals pròpies i
alienes, així com els
aspectes prosòdics i els
elements no verbals (gestos,
moviments, mirada...).

Textos orals (CC7,
CC8, CC9):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
persuasius,
predictius i dels
gèneres periodístics,
expositius,
argumentatius
senzills.
o Formals i no
formals.
o Planificats i no
planificats.
o Recursos verbals i
no verbals.
Processos de
comprensió oral:
reconeixement,
selecció,
interpretació,
anticipació,
inferència, retenció
(CC6).
Interaccions orals
presencials i
multimèdia (CC6,
CC7, CC8, CC16,
CCD1):
o Construcció de
relacions socials a
l’interior de l’aula i
del centre.
o Recerca i
exposició
d’informació.
o Debats.
o Estratègies
comunicatives per a
l’inici, manteniment i
finalització de les
interaccions.

Textos orals (CC7,
CC8, CC9):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
persuasius,
predictius i dels
gèneres periodístics,
expositius,
argumentatius.
o Formals i no
formals.
o Planificats i no
planificats.
o Recursos verbals i
no verbals.
Processos de
comprensió oral:
reconeixement,
selecció,
interpretació,
anticipació,
inferència, retenció
(CC6).
Interaccions orals
presencials i
multimèdia (CC6,
CC7, CC8, CC16,
CCD1):
o Construcció de
relacions socials a
l’interior de l’aula i
del centre.
o Recerca i
exposició
d’informació.
o Assertivitat i
manteniment de les
pròpies idees.
o Debats.
o Estratègies
comunicatives per a
l’inici, manteniment i

Textos orals (CC7,
CC8, CC9):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals,
persuasius,
predictius i dels
gèneres periodístics,
expositius,
argumentatius,
periodístics i
publicitaris.
o Formals i no
formals.
o Planificats i no
planificats.
o Recursos verbals i
no verbals.
Processos de
comprensió oral:
reconeixement,
selecció,
interpretació,
anticipació,
inferència, retenció
(CC6).
Interaccions orals
presencials i
multimèdia(CC6,
CC7, CC8, CC16,
CCD1):
o Construcció de
relacions socials a
l’interior de l’aula i
del centre.
o Comunicació amb
altres comunitats
escolars i amb la
societat en general
(cartes al director,
notícies a la premsa,
ràdio local o per al
web del centre).

Textos orals (CC7,
CC8, CC9):
o Àmbits: vida
quotidiana, relacions
socials, vida
acadèmica i mitjans
de comunicació.
o Gèneres de text
narratius,
descriptius,
conversacionals
formals, persuasius,
predictius,
expositius,
argumentatius,
administratius (carta
a l’administració,
instància,
currículums,
sol·licitud de feina,
carta de presentació,
emplenat de
formularis).
o Formals i no
formals.
o Planificats i no
planificats.
o Recursos verbals i
no verbals.
Processos de
comprensió oral:
reconeixement,
selecció,
interpretació,
anticipació,
inferència, retenció
(CC6).
Interaccions orals
presencials i
multimèdia(CC6,
CC7, CC8, CC17,
CCD1):
o Construcció de
relacions socials a
l’interior de l’aula i
del centre.
o Comunicació amb
altres comunitats
escolars i amb la

C8:
Produir
textos orals
de tipologia
diversa amb
adequació,
coherència,
cohesió i
correcció
lingüística,
emprant-hi
els elements
prosòdics i
no verbals
pertinents

Aprendre a parlar en públic, en
discursos relacionats amb l'àmbit
escolar/acadèmic i social:

● Distingir entre l’oral
conversacional o l’oral
monologat.

● Ser conscient tant del
receptor com de la
situació comunicativa en
què es produeix el text
(actes formals,
informals, etc.) per tal
d’emprar el registre
adequat.



✔ Relacions semàntiques.
Canvis en el significat
de les paraules.

✔ Estratègies digitals de
cerca léxica

CC22. Morfologia i sintaxi: (C7,
C8, C9)
✔ Categories gramaticals.
✔ Sintaxi de l’oració.
✔ Connectors.
✔ Elements d’estil.

CC23. Llenguatge audiovisual.
(CCD10) (C7, C8, C9)
CCD1. Sistemes de comunicació
i entorns de treball digital per a
l’aprenentatge col·laboratiu i al
llarg de la vida, atenent a les
formes de cortesia. (CCD20,
CCD21, CCD22, CCD24) (C7,
C8, C9)

o Cooperació i
respecte envers les
diferències d’opinió
en les situacions de
treball cooperatiu.

finalització de les
interaccions.
o Cooperació i
respecte crític
envers les
diferències d’opinió
en les situacions de
treball cooperatiu.

o Recerca i
exposició
d’informació.
o Assertivitat i
manteniment de les
pròpies idees.
o Debats pautats i
reglamentats.
o Estratègies
comunicatives per a
l’inici, manteniment i
finalització de les
interaccions.
o Cooperació i
respecte crític
envers les
diferències d’opinió
en les situacions de
treball cooperatiu.

societat en general
(cartes al director,
notícies a la premsa,
ràdio local o per al
web del centre).
o Recerca i
exposició
d’informació.
o Assertivitat i
manteniment de les
pròpies idees.
o Debats pautats i
reglamentats.
o Estratègies
comunicatives per a
l’inici, manteniment i
finalització de les
interaccions.
o Cooperació i
respecte crític
envers les
diferències d’opinió
en les situacions de
treball cooperatiu.

● Tenir cura de la
coherència de les idees i
fer bon ús dels
mecanismes de cohesió
per tal d’expressar els
continguts de manera
clara i entenedora.

● Parlar amb correcció
lingüística, prosòdia
correcta i ús d’elements
no verbals.

C9:
Emprar
estratègies
d’interacció
oral d’acord
amb la
situació
comunicativ
a per iniciar,
mantenir i
acabar el
discurs

Conèixer, utilitzar i valorar les
formes de cortesia, pel que fa a
les intervencions orals pròpies de
l'activitat acadèmica, tant
espontànies com planificades i en
les pràctiques discursives orals:

● Adequar-se a la situació
i a la intenció
comunicativa.

● Utilitzar fórmules de
respecte i de cortesia,
com, per exemple a
l’hora de saludar i
prendre la paraula o bé
en el moment de tancar
la conversa i
acomiadar-se.

● Usar el to de veu i el
registre pertinents.

● Fer servir circumloquis,
expressions d’humor i
afecte.

● Usar la comunicació no
verbal.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: DIMENSIÓ LITERÀRIA

Competències Continguts clau Avaluació 1r 2n 3r 4t



C10:
Llegir obres i
conèixer els
autors i les
autores i els
períodes
més
significatius
de la
literatura
catalana, la
castellana i
la universal.

CC1. Comprensió literal,
interpretativa i valorativa. Idees
principals i secundàries. (C10)
CC2. Estratègies de comprensió
per a l’abans, durant i després
de la lectura o de la seqüència
audiovisual. (C10)
CC3. Estratègies de cerca, ús
de cercadors i tractament de la
informació per a la construcció
del coneixement. (CCD12,
CCD16, CCD17) (C10)
CC4. Estratègies per a la
producció de textos escrits i
audiovisuals: l’escriptura i la
creació audiovisual com a
procés. (C11, C12)
CC5. Adequació, coherència,
cohesió, correcció i presentació.
Normes ortogràfiques. (C11,
C12)
CC7. Elements prosòdics i no
verbals. (C11)
CC8. Textos orals formals i no
formals, planificats i no
planificats. (C11)
CC9. Períodes literaris i estètics
significatius de les literatures
catalana, castellana i universal.
(C10, C11)
CC10. Autors i contextos
sociohistòrics de les literatures
catalana, castellana i universal.
(C10, C11)
CC11. Lectura i comprensió de
textos: estructura, aspectes
formals, recursos estilístics i
retòrics. (C10, C11, C12)
CC12. Temes i subgèneres
literaris. Tòpics. (C10, C11, C12)
CC13.Redacció de textos
d’intenció literària. (C12)
CC14. Lectura d’obres de la
literatura catalana, castellana i
universal, o juvenils. (C10, C11)
CC15. Lectura i escriptura
sovintejades sobre temes

o Ser capaços de llegir i
comprendre, de forma
guiada, obres literàries de la
literatura catalana, castellana
i universal de tots els temps i
de la literatura juvenil,
properes als propis gustos i
aficions, mostrant interès per
la lectura.

o Especialment llegir,
comprendre i interpretar
textos literaris representatius
de la literatura de l’època,
reconeixent la intenció de
l'autor, relacionant el seu
contingut i la seva forma amb
els contextos socioculturals i
literaris de l'època,
identificant el gènere i el
tema, i expressant aquesta
relació amb judicis personals
raonats.

o Cal considerar estratègies,
recursos i plataformes propis
de la tecnologia digital que
afavoreixin l’estudi, l’anàlisi i
el gaudi de les obres
literàries (diccionaris
especialitzats, línies del
temps, xarxes digitals
específiques, etc.).

Lectura lliure
d'obres de la
literatura catalana,
castellana i
universal i de la
literatura juvenil
(CC11, CC14).
Consulta de fonts
d'informació
variades per a la
realització de
treballs (CC3).
Estratègies i
tècniques per
analitzar i
interpretar el text
literari abans,
durant i després de
la lectura (CC11):
o Estructura.
o Aspectes formals.
o Recursos estilístics
i retòrics (anàfora,
metàfora, metonímia,
símil, antítesi,
hipèrbaton,
hipèrbole,
enumeració).
Redacció de textos
d'intenció literària,
a partir de la lectura
de textos d’obres
lliures i/o de
l’època, utilitzant
les convencions
formals del gènere i
des d’una
perspectiva lúdica i
creativa (CC13).

Lectura lliure
d'obres de la
literatura catalana,
castellana i
universal i de la
literatura juvenil
(CC11, CC14).
Autors i obres més
representatius de
les literatures
catalana i
castellana del segle
XII al XV (CC9,
CC10, CC11, CC12,
CC14):
o Context històric i
social. Gèneres.
Corrents literaris.
o Lectura i explicació
de fragments
significatius i, si
escau, textos
complets i adaptats.
o Temes literaris.
Consulta de fonts
d'informació
variades per a la
realització de
treballs (CC3).
Estratègies i
tècniques per
analitzar i
interpretar el text
literari abans,
durant i després de
la lectura (CC11):
o Estructura.
o Aspectes formals.
o Recursos estilístics
i retòrics (anàfora,
metàfora, metonímia,
símil, antítesi,
hipèrbaton,
hipèrbole,
paral·lelisme,
enumeració).
Redacció de textos
d'intenció literària,
a partir de la lectura

Lectura lliure
d'obres de la
literatura catalana,
castellana i
universal i de la
literatura juvenil
(CC11, CC14).
Autors i obres més
representatius de
les literatures
catalana i
castellana dels
segles XVI i XVII
(CC9, CC10, CC11,
CC12, CC14):
o Context històric i
social. Gèneres.
Corrents literaris.
o Lectura i explicació
de fragments
significatius i, si
escau, textos
complets i adaptats.
o Temes i
subgèneres literaris.
Tòpics més usuals.
Consulta de fonts
d'informació
variades per a la
realització de
treballs (CC3).
Estratègies i
tècniques per
analitzar i
interpretar el text
literari abans,
durant i després de
la lectura (CC11):
o Estructura.
o Aspectes formals.
o Recursos estilístics
i retòrics (anàfora,
metàfora, metonímia,
símil, antítesi,
hipèrbaton,
hipèrbole,
paral·lelisme,
al·literació,
pleonasme,

Lectura lliure
d'obres de la
literatura catalana,
castellana i
universal i de la
literatura juvenil
(CC11, CC14).
Autors i obres més
representatius
(CC9, CC10, CC11,
CC12, CC14):
o Literatura catalana:
segles XVIII a XX.
o Literatura
castellana: segles
XVIII a XX.
Context històric i
social. Gèneres.
Corrents literaris.
Lectura i explicació
de fragments
significatius i, si
escau, textos
complets i
adaptats.
o Temes i
subgèneres literaris.
Tòpics.
Consulta de fonts
d'informació
variades per a la
realització de
treballs (CC3).
Estratègies i
tècniques per
analitzar i
interpretar el text
literari abans,
durant i després de
la lectura (CC11):
o Estructura.
o Aspectes formals.
o Recursos estilístics
i retòrics (anàfora,
metàfora, metonímia,
símil, antítesi,
hipèrbaton,
hipèrbole,
paral·lelisme,

C11:
Expressar,
oralment o
per escrit,
opinions
raonades
sobre obres
literàries, tot
identificant
gèneres, i
interpretant i
valorant els
recursos
literaris dels
textos

Reflexionar sobre les obres
literàries i plasmar-ho en treballs
acadèmics de diferent format:

● Relacionar els textos
amb els grans temes
literaris (tòpics,
motius...).

● Relacionar els textos
amb els corrents estètics
dins de la literatura
universal (classicisme,
barroc, romanticisme...).

● Relacionar els textos
amb les vivències dels
alumnes.

● Reconèixer i valorar les
característiques del



diversos i en contextos diferents.
(C10, C11, C12)
CC16. Formes de cortesia i
respecte en les interaccions
orals. (C11)
CC19. Pragmàtica: (C10, C11,
C12)
✔ Registres lingüístics.
✔ Gèneres de text

narratius, descriptius,
conversacionals
formals, predictius,
persuasius, instructius,
expositius,
argumentatius i
administratius.

✔ Elements de la
comunicació.

CC20. Fonètica i fonologia:
(C11)
✔ Símbols fonètics amb la

pronunciació de
fonemes d’especial
dificultat.

✔ Patrons bàsics de
ritme, d’entonació i
accentuació de
paraules i enunciats.

CC21. Lèxic i semàntica: (C10,
C11, C12)
✔ Expressions comunes,

frases fetes.
✔ Lèxic precís i apropiat a

contextos concrets i
quotidians.

✔ Camps
lexicosemàntics.

✔ Mecanismes de
formació de paraules.

✔ Relacions semàntiques.
Canvis en el significat
de les paraules.

✔ Estratègies digitals de
cerca léxica

CC22. Morfologia i sintaxi: (C11,
C12)

de textos d’obres
lliures i/o de
l’època, utilitzant
les convencions
formals del gènere i
des d’una
perspectiva lúdica i
creativa (CC13).

paradoxa,
enumeració,
asíndeton,
polisíndeton).
Redacció de textos
d'intenció literària,
a partir de la lectura
de textos d’obres
lliures i/o de
l’època, utilitzant
les convencions
formals del gènere
des d’una
perspectiva lúdica i
creativa (CC13).

al·literació,
pleonasme,
paradoxa, quiasme,
sinestèsia,
enumeració,
asíndeton,
polisíndeton,
al·legoria).
Redacció de textos
d'intenció literària,
a partir de la lectura
de textos d’obres
lliures i/o de
l’època, utilitzant
les convencions
formals del gènere i
amb intenció lúdica
i creativa (CC13).

gènere al que pertanyen
els textos (poesia,
narrativa, teatre)

● Reconèixer i valorar els
recursos literaris que
caracteritzen els textos.

C12:
Escriure
textos
literaris per
expressar
realitats,
ficcions i
sentiments.

Haver adquirit progressivament
les habilitats necessàries per
saber:

● Reescriure a través de
tècniques de simulació.

● Fer versions a partir de
models.

● Crear de manera
autònoma textos
literaris.



✔ Categories gramaticals.
✔ Sintaxi de l’oració.
✔ Connectors.
✔ Elements d’estil.

CC23. Llenguatge audiovisual.
(CCD10) (C10, C11, C12)



COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: DIMENSIÓ ACTITUDINAL I PLURILINGÜE

Competències Continguts clau Avaluació 1r 2n 3r 4t
A1:

Adquirir
l’hàbit de la
lectura com
un mitjà per
accedir a la
informació i
al
coneixement
, i per al
gaudi
personal; i
valorar
l’escriptura
com un mitjà
per
estructurar
el
pensament i
comunicar-s
e amb els
altres

CC15. Lectura i escriptura
sovintejades sobre temes
diversos i en contextos
diferents. (A1)
CC16. Formes de cortesia
i respecte en les
interaccions orals. (A2)
CC17. Varietats
lingüístiques socials i
geogràfiques.
CC18 Llengües
d’Espanya, d’Europa i del
món. (A3)
CCD1. Sistemes de
comunicació i entorns de
treball digital per a
l’aprenentatge
col·laboratiu i al llarg de la
vida, atenent a les formes
de cortesia. (CCD20,
CCD21, CCD22, CCD24)
(A2)
CCD2. Entorn personal
d’aprenentatge (EPA) i
dossiers personals
d’aprenentatge (portafolis
digitals). (CCD18,
CCD19) (A1, A2)

Valorar la importància de la lectura i de
l’escriptura com a eines d'adquisició
dels aprenentatges i com a estímul del
desenvolupament personal.

Varietats de la
llengua catalana i
de la llengua
castellana en els
diferents territoris
on es parlen
(CC17).
o Factors geogràfics
explicatius de les
varietats.
Diversitat de
llengües que es
parlen a Espanya,
a Europa i al món
(CC18):
o Noció de família
lingüística.
Utilització dels
coneixements de
llengües en
contextos reals i
funcions diverses
(CC17).
o Semblances i
diferències dels
sistemes fonètics i la
prosòdia de
diferents llengües.
o Influències entre
llengües al llarg de
la història i en
l’actualitat: manlleus,
formes de calc.
o Intercanvis
comunicatius amb
parlants d’altres
llengües, per a la
formació, instrucció i
relació amb
l’exterior.
Les llengües i els
estats, llengües
oficials i els factors
que les han
condicionat,
llengües

Varietats de la
llengua catalana i
de la llengua
castellana en els
diferents territoris
on es parlen
(CC17).
o Factors geogràfics
explicatius de les
varietats.
Diversitat de
llengües que es
parlen a Espanya, a
Europa i al món
(CC18):
o Noció de família
lingüística.
Utilització dels
coneixements de
llengües en
contextos reals i
funcions diverses
(CC18).
o Semblances i
diferències dels
sistemes fonètics i la
prosòdia de diferents
llengües.
o Influències entre
llengües al llarg de la
història i en
l’actualitat: manlleus,
formes de calc.
o Intercanvis
comunicatius amb
parlants d’altres
llengües, per a la
formació, instrucció i
relació amb
l’exterior.
Les llengües i els
estats, llengües
oficials i els factors
que les han
condicionat,
llengües

Varietats de la
llengua catalana i
de la llengua
castellana en els
diferents territoris
on es parlen
(CC17).
o Factors històrics i
geogràfics
explicatius de les
varietats.
Diversitat de
llengües que es
parlen a Espanya, a
Europa i al món
(CC18):
o Les famílies
lingüístiques més
conegudes.
Utilització dels
coneixements de
llengües en
contextos reals i
funcions diverses
(CC18).
o Semblances i
diferències dels
sistemes fonètics i la
prosòdia de diferents
llengües.
o Influències entre
llengües al llarg de la
història i en
l’actualitat: manlleus,
formes de calc.
o Intercanvis
comunicatius amb
parlants d’altres
llengües, per a la
formació, instrucció i
relació amb
l’exterior.
Les llengües i els
estats, llengües
oficials i els factors
que les han

Varietats de la
llengua catalana i
de la llengua
castellana en els
diferents territoris
on es parlen
(CC17).
o Factors culturals,
històrics i geogràfics
explicatius de les
varietats.
Evolució de les
relacions entre
llengües en
contacte i diversitat
de situacions que
es
produeixen (CC18):
o Comparació entre
llengües romàniques
conegudes.
Diversitat de
llengües que es
parlen a Espanya, a
Europa i al món
(CC18):
o Les famílies
lingüístiques.
Utilització dels
coneixements de
llengües en
contextos reals i
funcions diverses
(CC18).
o Semblances i
diferències dels
sistemes fonètics i la
prosòdia de diferents
llengües.
o Influències entre
llengües al llarg de la
història i en
l’actualitat: manlleus,
formes de calc.
o Intercanvis
comunicatius amb

A2:
Implicar-se
activament i
reflexiva en
interaccions
orals amb una
actitud
dialogant i
d’escolta

Habituar-se a la interacció oral en la
vida social, en situacions comunicatives
pròpies de l'activitat escolar, tot
practicant actes de parla:

● comptant,
● descrivint,
● opinant,
● dialogant,
● transmetent coneixement,

idees i sentiments.

La interacció oral correcta els permetrà
regular la pròpia conducta:

● La construcció del
coneixement.

● La millor defensa dels propis
drets i de la pròpia opinió.

● L’assertivitat.
● L’escolta activa.
● El respecte envers l’opinió dels

altres.



minoritàries (CC17,
CC18).

minoritàries (CC17,
CC18).

condicionat,
llengües
minoritàries (CC17,
CC18).

parlants d’altres
llengües, per a la
formació, instrucció i
relació amb
l’exterior.
Les llengües i els
estats, llengües
oficials i els factors
que les han
condicionat,
llengües
minoritàries (CC17,
CC18).

Facilita la resolució de conflictes en tant
que relativitza el propi punt de vista.

A3:
Manifestar
una actitud
de respecte i
valoració
positiva de
la diversitat
lingüística
de l’entorn
pròxim i
d’arreu

Reconèixer, respectar i valorar la
diversitat lingüística de Catalunya,
d’Espanya, d’Europa i del món:

● Conèixer i respectar les
varietats socials i geogràfiques
de les llengües catalana i
castellana, i els factors històrics
que n’han determinat l’evolució.

● Ser conscient de la pertinença
a una comunitat lingüística,
social i cultural en tant que en
defineixen la identitat personal i
col·lectiva.

● Mantenir una actitud positiva
d’interès i confiança davant de
la diversitat de llengües i
cultures de l’entorn proper i
d’arreu.



COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: BLOC TRANSVERSAL DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Continguts clau 1r 2n 3r 4t
CC19. Pragmàtica:
✔ Registres lingüístics.
✔ Gèneres de text narratius,

descriptius, conversacionals
formals, predictius,
persuasius, instructius,
expositius, argumentatius i
administratius.

✔ Elements de la comunicació.

CC20. Fonètica i fonologia:
✔ Símbols fonètics amb la

pronunciació de fonemes
d’especial dificultat.

✔ Patrons bàsics de ritme,
d’entonació i accentuació de
paraules i enunciats.

CC21. Lèxic i semàntica:
✔ Expressions comunes,

frases fetes.
✔ Lèxic precís i apropiat a

contextos concrets i
quotidians.

✔ Camps lexicosemàntics.
✔ Mecanismes de formació de

paraules.
✔ Relacions semàntiques.

Canvis en el significat de les
paraules.

✔ Estratègies digitals de cerca
léxica

CC22. Morfologia i sintaxi:
✔ Categories gramaticals.
✔ Sintaxi de l’oració.
✔ Connectors.
✔ Elements d’estil.

CC23. Llenguatge audiovisual.
(CCD10)
CCD2. Entorn personal
d’aprenentatge (EPA) i dossiers

Pragmàtica (CC19):
o Registres lingüístics segons la
situació comunicativa (col·loquial,
familiar, estàndard).
o Gèneres de text narratius,
descriptius, conversacionals,
predictius, persuasius, instructius,
expositius, argumentatius senzills.
o Estructura dels diferents gèneres
de text a partir dels paràgrafs i de
la puntuació.
o Modalitats oracionals i relació
amb el context.
Fonètica i fonologia (CC20):
o Patrons bàsics de ritme,
d’entonació i accentuació de
paraules i enunciats.
Lèxic i semàntica (CC21):
o Frases fetes, refranys.
o Lèxic apropiat a contextos
concrets i quotidians.
o Àmbit educatiu, social i personal.
o Camps lexicosemàntics i lèxic
nou.
o Mecanismes de formació de
paraules (derivació, composició).
o Relacions semàntiques
(polisèmia, sinonímia, antonímia,
homonímia). Canvis en el significat
de les paraules (eufemismes,
paraules tabú).
o Estratègies digitals de cerca
lèxica
Morfologia i sintaxi (CC22):
o Categories gramaticals.
o Noció de sintagma.
o Funcions sintàctiques: subjecte,
predicat, complement del nom,
complement directe, complement
indirecte, complement
circumstancial.
o Elements de l’oració.

Pragmàtica (CC19):
o Registres lingüístics segons la
situació comunicativa (col·loquial,
familiar, estàndard).
o Gèneres de text narratius,
descriptius, conversacionals,
predictius, persuasius, instructius,
expositius, argumentatius.
o Estructura dels diferents gèneres
de text a partir dels paràgrafs i de
la puntuació.
o Modalitats oracionals i relació
amb el context.
Fonètica i fonologia (CC20):
o Patrons bàsics de ritme,
d’entonació i accentuació de
paraules i enunciats.
Lèxic i semàntica (CC21):
o Expressions comunes, frases
fetes.
o Lèxic apropiat a contextos
concrets i quotidians.
o Àmbit educatiu, social i personal.
o Camps lexicosemàntics i lèxic
nou.
o Mecanismes de formació de
paraules (derivació, composició,
sigles, acrònims,manlleus).
o Relacions semàntiques
(polisèmia, sinonímia, antonímia,
homonímia). Canvis en el significat
de les paraules (eufemismes,
paraules tabú).
o Estratègies digitals de cerca
lèxica
Morfologia i sintaxi (CC22):
o Categories gramaticals.
o Tipus de sintagmes.
o Funcions sintàctiques: subjecte,
predicat, complement del nom,
complement directe, complement
indirecte, complement
circumstancial, atribut.

Pragmàtica (CC19):
o Registres lingüístics segons la
situació comunicativa.
o Gèneres de text narratius,
descriptius, conversacionals,
predictius, persuasius, instructius,
expositius, argumentatius,
periodístics i publicitaris.
o Estructura dels diferents gèneres
de text a partir dels paràgrafs i de
la puntuació.
o Elements de la comunicació.
Funcions del llenguatge.
o Modalitats oracionals i relació
amb el context. L’estil directe i
indirecte.
Fonètica i fonologia (CC20):
o Patrons bàsics de ritme,
d’entonació i accentuació de
paraules i enunciats.
Lèxic i semàntica (CC21):
o Expressions comunes, frases
fetes.
o Lèxic apropiat a contextos
concrets i quotidians.
o Àmbit educatiu, social i personal.
o Camps lexicosemàntics i lèxic
nou, especialment de l’àmbit
periodístic i publicitari.
o Mecanismes de formació de
paraules (derivació, composició,
parasíntesi, sigles, acrònims,
manlleus).
o Denotació i connotació.
o Prefixos i sufixos.
o Relacions semàntiques
(polisèmia, sinonímia, antonímia,
homonímia, hiponímia,
hiperonímia). Canvis en el
significat de les paraules
(metàfora, metonímia, eufemismes,
paraules tabú).

Pragmàtica (CC19):
o Registres lingüístics
segons la situació
comunicativa.
o Gèneres de text narratius,
descriptius, conversacionals
formals, predictius,
persuasius, instructius,
expositius, argumentatius i
administratius.
o Estructura dels diferents
gèneres de text a partir dels
paràgrafs i de la puntuació.
o Elements de la
comunicació. Funcions del
llenguatge.
o Modalitats oracionals i
relació amb el context.
L’estil directe i indirecte.
Fonètica i fonologia
(CC20):
o Símbols fonètics amb la
pronunciació de fonemes
d’especial dificultat.
o Patrons bàsics de ritme,
d’entonació i accentuació
de paraules i enunciats.
Lèxic i semàntica (CC21):
o Expressions comunes,
frases fetes.
o Lèxic precís i apropiat a
contextos concrets i
quotidians.
o Àmbit educatiu, social i
personal.
o Camps lexicosemàntics i
lèxic nou, especialment de
l’àmbit administratiu.
o Mecanismes de formació
de paraules (derivació,
composició, parasíntesi,
sigles, acrònims, manlleus).
o Prefixos i sufixos.



personals d’aprenentatge (portafolis
digitals). (CCD18, CCD19)

o Connectors: temporals, de lloc,
d’ordre, causa i conseqüència.
o Consulta de diccionaris, eines
informàtiques de revisió del text,
compendis gramaticals i reculls de
normes ortogràfiques.
Llenguatge audiovisual (CC23):
relació entre imatge, text i so.
Elements bàsics.
Entorn personal d’aprenentatge
(EPA) i dossiers personals
d’aprenentatge (portafolis
digitals). (CCD2)

o Substitucions lèxiques.
o Elements de l’oració.
o Connectors: temporals, de lloc,
d’ordre, causa i conseqüència.
o Consulta de diccionaris, eines
informàtiques de revisió del text,
compendis gramaticals i reculls de
normes ortogràfiques.
Llenguatge audiovisual (CC23):
relació entre imatge, text i so.
Elements bàsics.
Entorn personal d’aprenentatge
(EPA) i dossiers personals
d’aprenentatge (portafolis
digitals). (CCD1)

o Estratègies digitals de cerca
lèxica
Morfologia i sintaxi (CC22):
o Categories gramaticals.
o Tipus de sintagmes.
o Funcions sintàctiques: subjecte,
predicat, complement del nom,
complement de
l’adjectiu, complement directe,
complement indirecte, complement
circumstancial, atribut, complement
de règim, complement predicatiu,
aposició.
o Aposicions.
o Substitucions pronominals i
lèxiques.
o Elements de l’oració. Oració
impersonal. Oració activa i passiva.
o Distinció entre oració simple i
oració composta.
o Connectors: d’ordre, d’aclariment
i detall, de causa i conseqüència,
adversatius.
o Consulta de diccionaris, eines
informàtiques de revisió del text,
compendis gramaticals i reculls de
normes ortogràfiques.
Llenguatge audiovisual (CC23):
relació entre imatge, text i so.
Elements funcionals.
Entorn personal d’aprenentatge
(EPA) i dossiers personals
d’aprenentatge (portafolis
digitals). (CCD2)

o Relacions semàntiques
(polisèmia, sinonímia,
antonímia, homonímia
hiponímia, hiperonímia).
Canvis en el significat de
les paraules (metàfora,
metonímia, eufemismes,
paraules tabú).
o Estratègies digitals de
cerca lèxica.
Morfologia i sintaxi
(CC22):
o Categories gramaticals.
o Funcions sintàctiques.
Oració impersonal.
Transformació d’estructures
actives I passives.
o Oració composta
coordinada i subordinada.
Construcció d’infinitiu,
gerundi i participi.
o Connectors per introduir
un tema, relacionar idees,
posar èmfasi, donar detalls,
introduir conclusions,
indicar causa, finalitat,
condició, objecció,
posicionament davant de
diverses opcions.
o Elements d’estil (ús
d’anàfores, eliminació de
repeticions, substitucions
pronominals i lèxiques).
o Consulta de diccionaris,
eines informàtiques de
revisió del text, compendis
gramaticals i reculls de
normes ortogràfiques.
Llenguatge audiovisual
(CC23): relació entre
imatge, text i so. Elements
avançats.
Entorn personal
d’aprenentatge (EPA) i
dossiers personals
d’aprenentatge (portafolis
digitals). (CCD2)



CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

MATEMÀTIQUES

Es fa a SUMMEM

CONTINGUTS
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

Numeració i càlcul
● Nombres naturals i enters (CC1,
CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Expressió de valors o variacions
(quantitats, valor monetari, temps,
temperatures...).
o Comparació i ordenació.
o Representació gràfica (recta
numèrica).
o Factorització, múltiples i divisors.
● Fraccions (CC1, CC2, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Representació gràfica (recta
numèrica).
o Comparació i ordenació.
o Aproximació amb nombres
decimals.
o Operacions (regles de càlcul i
interpretació gràfica).
o Estratègies numèriques per
resoldre problemes.

Espai i forma
● Figures i cossos geomètrics
(CC8, CC9)
o Identificació en objectes de dues
i tres dimensions (descripció i
propietats que les defineixen).
o Construcció, composició i
descomposició d’objectes de dues i
tres dimensions
(materials manipulables,
instruments de dibuix)
(CCD24).
o Grandària, posició i orientació
de figures planes en mosaics i
elements de l’entorn real.
o Representació plana d’objectes
de tres dimensions.
o Desenvolupament pla de cossos
geomètrics.
● Proporcionalitat en figures de
dues dimensions (CC9, CC10)

Numeració i càlcul
● Nombres racionals (CC1, CC3)
o Relació i transformació entre
fracció i decimal.
o Aproximació per excés i per
defecte.
o Representació gràfica sobre la
recta.
o Càlcul mental: estimació i
estratègies de càlcul.
o Ús dels nombres racionals per a la
resolució de problemes en contextos
diversos.
● Nombres grans i nombres petits
(CC1, CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Representació gràfica i simbòlica
(notació científica).
o Potències d’exponent enter i
operacions.
o Recursos digitals per a la
realització i comprovació de càlculs

Numeració i càlcul
● Nombres racionals i
irracionals (CC1, CC2, CC3)
o (*) Necessitat dels nombres
irracionals.
o Aproximació per excés i per
defecte.
o (*) Operacions: potències
d’exponent fraccionari, relació
amb el càlcul amb radicals en la
resolució d’equacions.
o Recursos digitals per a la
realització i comprovació de
càlculs numèrics (CCD9).
o Càlcul mental: estimació i
estratègies de càlcul.
Canvi i relacions
● Equacions de grau superior o
igual a 2 (CC4, CC5, CC7)
o Resolució per descomposició.
o Càlculs algèbrics amb



● Càlcul mental (CC1, CC3)
o Amb enters i fraccions.
o Operacions inverses (sumes i
restes; multiplicació i divisió).
o Estimació de resultats.
Canvi i relacions
Espai i forma
● Figures geomètriques de dues
dimensions (CC8, CC9)
o Identificació i descripció a partir
d’objectes reals, imatges i models.
o Classificació i propietats.
o Posició i orientació de les figures.
o Elements bàsics de la geometria
plana (paral·lelisme i
perpendicularitat).
Mesura
● Unitats de mesura de
magnituds, longituds, angles i
d’àrees (CC11)
o Selecció de les unitats
adequades a cada situació.
o Relació entre unitats i conversió
entre unitats.
● Longituds, perímetres i àrees de
figures en dues dimensions
(CC11, CC12)
o Estimació a vista de mesures
d’objectes de l’entorn.
o Ús dels instruments adequats en
les mesures d’objectes.
o Presa de mesures de longituds.
o Càlcul de longituds, angles,
perímetres i àrees.
Estadística i atzar
● Estudis estadístics (CC13,
CC14)
o Disseny d’investigacions.
o Recollida de dades

o Angles, longituds i àrees.
o Escales.

o Ús de la proporcionalitat per a la
resolució de problemes.
ES FA ENTRE 1r i 3r D’ESO
● Teorema de Pitàgores (CC9,
CC10)
o Raonament i prova.
o Demostracions dels teoremes
en diferents contextos històrics.
o Ús dels teoremes per a la
resolució de problemes sobre
triangles rectangles.
Mesura
● Unitats de mesures d’àrees i
volums (CC11, CC12)
o Selecció de les unitats
adequades a cada situació.
o Relació entre unitats i conversió
entre unitats.
● Longituds, perímetres i àrees
de figures planes (CC11)
o Mesures directes.
o Mesures indirectes (Pitàgores).
o Ús de les relacions entre
longituds, perímetres i àrees per a
la resolució de problemes en
contextos diversos.
● Superfícies i volums de cossos
de l’espai (CC11, CC12)
o Estratègies per calcular les
mesures de prismes, cilindres,
piràmides, cons i esferes.
o Representació plana d’objectes
tridimensionals en la resolució de
problemes de càlcul d’àrees i
volums.
o Ús de la relació entre longituds,

numèrics, calculadores i GeoGebra
(CCD9).
o Càlcul mental, estimació i ordre de
magnitud.
Canvi i relacions
● Funcions lineals i funcions de
proporcionalitat inversa (CC4, CC5,
CC6, CC7)
o Relació entre quantitats variables.
o Expressió simbòlica.
o Creixement/decreixement.
o Punts de tall amb els eixos.
o Pendent i ordenada a l’origen (en
gràfiques i fórmules).
o Ús d’entorns gràfics digitals,
calculadores CAS i GeoGebra
(CCD24).
o Ús de les funcions per a la
resolució de problemes en contextos
diversos.
● Equacions de 1r i 2n grau i
sistemes d’equacions de 1r grau
(CC4, CC5, CC7)
o Regles de càlcul de l’àlgebra per a
la resolució d’equacions i sistemes.
o Interpretació gràfica de la resolució
de sistemes.
o Resolució d’equacions i sistemes
amb calculadora interactiva (CCD24).
o Càlcul mental (resolució
d’equacions senzilles i validació de
resultats).
o Ús de les equacions i els sistemes
per a la resolució de problemes en
contextos
diversos.
Espai i forma
● Proporcionalitat i semblança
(CC8, CC9, CC10)

calculadora CAS i GeoGebra
(CCD 24).
● (*) Inequacions lineals (CC4,
CC5, CC7)
o Resolució.
o Interpretació gràfica.
o Càlculs algèbrics amb
calculadora interactiva (CCD24).
o Càlcul mental: resolució
d’inequacions i validació de
resultats.
o Ús de les inequacions lineals
per a la resolució de problemes en
contextos diversos.
Espai i formaEspai i forma
● (*)Trigonometria (CC8, CC9,
CC10)
o Mesura d’angles (unitats
sexagesimals i radiants).
o Raons trigonomètriques.
o Resolució de triangles
rectangles.
o Ús de la trigonometria per a la
resolució de problemes en
contextos diversos.
Mesura
● Mesures indirectes (CC11,
CC12)
o Semblança i (*) trigonometria.
o Unitats de mesura.
o Aproximacions per excés i per
defecte.
o Precisió, exactitud i error.
o Resolució de problemes relatius
a mesures indirectes.
Estadística i atzar
● Estudis estadístics (CC13,
CC14)
o Disseny, mostres i aleatorietat



(observacions, enquestes i
experiments).
o Dades qualitatives i quantitatives.
● Gràfics estadístics (CC14)
o Diagrames de punts, de barres i
de sectors.
o Característiques i classificació.
o Full de càlcul i recursos TAC.
● Eines d’anàlisi de dades (CC15)

superfícies i volums per a la
resolució de problemes.
Estadística i atzar
Numeració i càlcul
● Nombres racionals (CC1, CC2,
CC3)
o Significat en contextos diversos.
o Expressió: fracció, decimal,
percentatge (tria de l’adequada a la
situació).
o Representació gràfica (recta
numèrica).
o Ús de fraccions (com a divisió,
com a operador i com a raó) per
resoldre problemes en contextos
diversos.
● Percentatges (CC2, CC3)
o Càlcul.
o Augments i disminucions
percentuals.
o Ús dels percentatges per
resoldre problemes en contextos
diversos.
ES FA A 1r i 3r D’ESO
● Càlcul mental (CC1, CC2, CC3)
o Amb fraccions.
o Amb percentatges senzills.
o Operacions inverses (potències i
arrels).
Canvi i relacions
● Proporcionalitat directa i
inversa (CC2, CC5)
o Raons i proporcions per
representar relacions entre
quantitats.
o Representació (enunciat,
expressió verbal, taula, gràfica,
fórmula).
o Resolució de situacions amb
magnituds proporcionals.

Mesura
● Mesures directes (CC11, CC12)

o Nombres decimals per expressar
mesures (nombre de decimals,
precisió de la mesura).

de les respostes i experiments.
o Dades quantitatives i
qualitatives, unidimensionals i
bidimensionals.
● Gràfics estadístics (CC14)
o Histogrames, diagrames de
caixa, núvols de punts.
● Eines d’anàlisi de dades
(CC15)
o Mesures de centralització i de
dispersió.
o Full de càlcul i recursos digitals
per a l’estadística (CCD24).



ES FA A 1r i 3r D’ESO
● Equacions de 1r grau (CC4,
CC5)
o Regles de l’àlgebra.
o Orígens de l’àlgebra simbòlica.
o Càlculs algèbrics amb
calculadora (CCD 24).
o Resolució de problemes amb
equacions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

DiMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
1. Resoldre problemes de la vida

quotidiana en els qual calgui la
utilització de les quatre
operacions amb nombres enters,
fraccions i decimals, fent ús de la
forma de càlcul més apropiada i
valorant l’adequació del resultat
al context.

3. Estimar, mesurar i resoldre
problemes de longituds,
amplituds, superfícies i temps en
contextos reals, així com
determinar perímetres, àrees i
mesures d’angles de figures
planes utilitzant la unitat de
mesura adequada.

4. Interpretar dades, taules i gràfics
estadístics, així com els
paràmetres estadístics més

1. Resoldre problemes de la vida
quotidiana en què calgui la
utilització dels nombres
racionals (fraccions, decimals i
percentatges), les seves
operacions i propietats, fent ús
de la forma de càlcul més
apropiada i valorant l’adequació
del resultat al context.

2. .

3. Interpretar relacions funcionals
senzilles donades en forma de
taula, gràfic, a través d’una
expressió algebraica o
mitjançant un enunciat, obtenir
valors a partir d’elles i extreure
conclusions del fenomen
estudiat.

1. Resoldre problemes de la vida
quotidiana, d’altres matèries i de
les pròpies matemàtiques utilitzant
diferents tipus de nombres
(racionals), símbols i mètodes
algebraics (equacions de 1r i 2n
grau i sistemes d’equacions), i
avaluar altres mètodes de
resolució possibles, com per
exemple l’assaig error o bé el
càlcul numèric amb mitjans
tecnològics.

2. Resoldre situacions en què cal
identificar relacions quantitatives i
determinar el tipus de funció (lineal
o de proporcionalitat inversa) que
pot modelitzar-les. També
aproximar i interpretar taxes de
variació a partir d’una gràfica, de
dades numèriques o mitjançant

1. Resoldre problemes de la vida
quotidiana, d’altres matèries i
de les mateixes matemàtiques
utilitzant diferents tipus de
nombres (racionals i irracionals
(*)), símbols i mètodes
algebraics (equacions de 1r i
2n grau, sistemes d’equacions i
inequacions lineals (*)), i
avaluar altres mètodes de
resolució possibles, com per
exemple l’assaig error o bé el
càlcul numèric amb mitjans
tecnològics.

3. Estimar, mesurar i calcular
longituds, àrees i volums
d’espais i objectes amb una
precisió adequada a la situació
plantejada i comprendre els
processos de mesura,



usuals, procedents de fets
coneguts de l’entorn, així com
d’altres àrees.

4. Estimar i calcular longituds,
àrees i volums d’espais i
objectes del món físic i
comprendre els processos de
mesura, expressant el resultat
de l’estimació o el càlcul en la
unitat de mesura més
adequada.

5.

l’estudi dels coeficients de
l’expressió algebraica.

3. Estimar, mesurar i calcular
longituds, àrees i volums d’espais i
objectes amb una precisió
adequada a la situació plantejada i
comprendre els processos de
mesura, expressant el resultat de
l’estimació o el càlcul en la unitat
de mesura més adequada.

4. Obtenir mesures indirectes en la
resolució de problemes d’àmbits
diversos, utilitzant la
proporcionalitat i relacionar-ho amb
els mitjans tecnològics que
actualment s’utilitzen per fer
mesures indirectes.

expressant el resultat de
l’estimació o el càlcul en la
unitat de mesura més
adequada.

4. Obtenir mesures indirectes en
la resolució de problemes
d’àmbits diversos (per
exemple, l’agrimensura i la
navegació), utilitzant la
trigonometria (*) i relacionar-ho
amb els mitjans tecnològics
que actualment s’utilitzen per
fer mesures indirectes.

5. Elaborar estudis estadístics i
interpretar taules i gràfics
estadístics, així com els
paràmetres estadístics més
usuals, amb distribucions
unidimensionals i
bidimensionals, i valorar
qualitativament la
representativitat de les mostres
utilitzades.

DiMENSIÓ RAONAMENT I PROVA
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

7. Analitzar i avaluar les estratègies i
el pensament matemàtic propi i
dels altres, a través del treball per
parelles, en grup o bé la posada en
comú amb tota la classe.

7. Analitzar i avaluar les
estratègies i el pensament
matemàtic dels altres, a través
del treball per parelles o en
grup o bé la posada en comú
amb tota la classe.



DIMENSIÓ CONNEXIONS
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
7. Reconèixer diferents tipus de

nombres (naturals, enters,
fraccionaris, decimals) de formes
geomètriques planes,  usar les
relacions entre ells per resoldre
situacions que apareixen en
treballs per projectes realitzats
des de la pròpia àrea o de
manera interdisciplinària.

8. Reconèixer, descriure i
representar figures planes en
l’entorn que ens envolta i aplicar
el coneixement geomètric per
descriure el món físic.

8. Identificar figures i cossos
geomètrics en contextos no
matemàtics, utilitzar les seves
propietats per classificar-les i
aplicar el coneixement
geomètric adquirit per
interpretar i descriure el món
físic fent ús de la terminologia
adequada.

9. Utilitzar models geomètrics per
facilitar la comprensió de
conceptes i propietats d’altres
blocs de les matemàtiques (per
exemple, numèrics i algèbrics) i
per a la resolució de problemes en
contextos d’altres disciplines.
També usar altres relaciones entre
diverses parts de les
matemàtiques que afavoreixin
l’anàlisi de situacions i el
raonament.

10. Reconèixer models numèrics
(racionals i successions
numèriques), funcionals (lineals i
de proporcionalitat inversa),
geomètrics (proporcionalitat ) en
contextos no necessàriament
matemàtics o en d’altres matèries i
utilitzar les seves característiques i
propietats per resoldre situacions
que apareixen en treballs realitzats
des de la pròpia àrea o de manera
interdisciplinària.

9. Usar relacions entre diverses
parts de les matemàtiques
(àlgebra i geometria, nombres i
geometria, nombres,
estadística i geometria,
nombres i atzar) que
afavoreixin l’anàlisi de
situacions i el raonament.

10. Reconèixer models numèrics
(racionals i irracionals
(*)),geomètrics (trigonomètrics
(*) i analítics (*)),i situacions
aleatòries en contextos no
necessàriament matemàtics o
en d’altres matèries i utilitzar
les seves característiques i
propietats per resoldre
situacions que apareixen en
treballs per projectes realitzats
des de la pròpia àrea o de
manera interdisciplinària.



DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
9. Expressar oralment i per escrit

raonaments, conjectures,
relacions quantitatives i
informacions que incorporin
elements matemàtics, simbòlics o
gràfics, valorant la utilitat del
llenguatge matemàtic i la seva
evolució al llarg de la història.

10.Representar conceptes o
relacions matemàtiques de
diverses maneres, ser capaç de
comprendre les dels altres i
valorar la més adequada a cada
situació.

10.Expressar oralment i per escrit
raonaments, conjectures,
relacions quantitatives i
informacions que incorporin
elements matemàtics, simbòlics
o gràfics, valorant la utilitat del
llenguatge matemàtic i la seva
evolució al llarg de la història.

11. Representar conceptes o
relacions matemàtiques de
diverses maneres, ser capaç de
comprendre les dels altres i
valorar la més adequada a cada
situació.

11. Expressar verbalment i per
escrit, amb precisió, raonaments,
relacions quantitatives i
informacions que incorporin
elements matemàtics, simbòlics o
gràfics, valorant la utilitat del
llenguatge matemàtic i la seva
evolució al llarg de la història.

12. Seleccionar i usar tecnologies
diverses per gestionar i mostrar
informació, i visualitzar i estructurar
idees o processos matemàtics.

11. Expressar verbalment i per
escrit, amb precisió,
raonaments, relacions
quantitatives i informacions
que incorporin elements
matemàtics, simbòlics o
gràfics, valorant la utilitat del
llenguatge matemàtic i la
seva evolució al llarg de la
història.

12. Seleccionar i usar tecnologies
diverses per gestionar i
mostrar informació, i
visualitzar i estructurar idees
o processos matemàtics.



CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

MÚSICA

CONTINGUTS
1r ESO 3r ESO 4t ESO

Dimensió percepció i escolta
● ●  El material de la

música(CC3,CC4,CC6,CC9)
o ○  Qualitats físiques i

psicològiques del material sonor.
o ○  Condicions perquè el so, el

soroll i el silenci esdevinguin
música.

● ●  Les maneres com s’escolta la
música (CC1, CC2, CC4, CC8, CC9)

o ○  Escolta sensorial.
o ○  Escolta emocional.
o ○  Escolta analítica.
o ○  Desenvolupament de l’escolta

reflexiva.
● ●  Els elements bàsics que

constitueixen el discurs
musical(CC2,CC4,CC9,CC10)

o ○  El llenguatge musical i la
lectoescriptura (convencional o
alternativa) que faciliten la
comprensió musical.

Dimensió percepció i escolta
● L’escolta analítica, reflexiva i creativa. (CC1,
CC10, CC11)

● ○  Escolta analítica i reflexiva en l’audició
musical.

● ○  Habilitats i estratègies d’escolta creativa
i escolta interior.

● Anàlisi, deducció i transferència de patrons
musicals amb relació als: (CC1, CC2, CC3,
CC9, CC10)

● ○  Patrons rítmics, simples i compostos.
Amalgama. Polirítmia.

● ○  Patrons melòdics, tonals i modals.
● ○  Patrons de textures polifòniques:

contrapuntística-imitativa,
vertical-harmònica, melodia
acompanyada.

● ○  Patrons de les funcions tonals
bàsiques. Tensió i distensió harmònica.

● ○  Patrons dinàmics i agògics.
● ○  Patrons tímbrics d’instruments i de

conjunts instrumentals. Timbres i
tessitures vocals.

Dimensió percepció i escolta
Percepció i anàlisi. (CC1, CC2, CC3, CC4,
CC6, CC8, CC10, CC11)
o Funcionament dels processos cognitius i
emocionals de percepció musical.
o Variables que formen el gust musical de les
persones.
o Elements musicals, contextuals i funcionals
que intervenen de forma integrada en
l’escolta.
o Valors socials, culturals i estètics de les
diverses tradicions musicals del món.
o Vocabulari i terminologia específica per
descriure, debatre i reflexionar sobre la
música, els seus usos i funcions en la societat
contemporània.

Dimensió expressió, interpretació i
creació

Interpretació, creació i projectes. (CC3, CC4,
CC5, CC6, CC7, CC8, CC9)
o Elements musicals, en un sentit de
complexitat progressiva, en la interpretació i



o ○  Fonaments del ritme: la
pulsació, l’accent, el compàs i el
moviment.

o ○  Patrons rítmics bàsics i
transferència cap a altres
músiques de l’entorn de l’alumnat.

o ○  Fonaments de la melodia:
escala, interval, alteracions, frase,
tema, estructures
melòdiques simples, canvi de to i
de mode, dinàmica.

o ○  Fonaments de textura musical:
textura monòdica i polifònica.

● ●  Elements bàsics d’organització de la
música: repetició, variació i contrast.
Estructures per seccions. (CC1, CC2,
CC4, CC5, CC9)

o ○  Criteris per reconèixer els
elements bàsics que organitzen el
discurs musical.

o ○  Criteris per a l’anàlisi auditiva
de les estructures per seccions:
binàries, ternàries i
altres combinacions.

o ○  Estructures en les músiques
properes i quotidianes de
l’alumnat.

● ●  Organologia dels instruments i
criteris de classificació per famílies i
agrupacions. (CC3, CC4, CC6, CC7,
CC9)

o ○  Fonaments acústics dels
instruments.

o ○  Timbres dels instruments més
representatius de la cultura pròpia.

o ○  Formacions instrumentals
estandarditzades.

● ○  Patrons estructurals. Estructures per
seccions, per variació, per imitació i per
desenvolupament.

● ○  Patrons estilístics. Estils rellevants de la
música popular i de la música de tradició
culta.

Dimensió expressió, interpretació i
creació
●  Interpretació musical amb la veu, els
instruments, el cos i suports TAC. (CC3, CC4,
CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12)
o ○  Repertoris musicals variats i

contextualitzats des del punt de vista històric i
geogràfic.

o ○  Estratègies d’estudi del repertori, del
procés d’assaig, del treball col·laboratiu i dels

resultats finals.
o ○  Eines TAC: editors de partitures i de so,

seqüenciadors, plataformes multimèdia i
dispositius variats.

o ○  Conjunt coral i cançó solista acompanyada.
Repertoris variats de músiques de

textura preferentment polifònica, tant
històriques com actuals.

o ○  Rítmica i moviment, percussió corporal i
coreografies.

o ○  Pautes per integrar la interpretació musical
en projectes disciplinaris i

transdisciplinaris.
o ○  Pautes per reflexionar i valorar la pròpia

interpretació.
●  Creació musical: composició i improvisació
amb la veu, instruments, cos i suports TAC.
(CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11,
CC12)
o Pautes per compondre fragments i peces
musicals que sorgeixin de propostes i interessos
de l’alumnat.

creació musical amb relació al ritme, la melodia,
la textura, l’harmonia, la dinàmica i la
instrumentació.
o Habilitats tècniques, expressives i
comunicatives amb els instruments, la veu i el
cos.
o Programari i dispositius tecnològics de suport
a la interpretació, l’arranjament, la
composició i la improvisació musical.
o Projectes disciplinaris o transdisciplinaris,
interpretatius i/o creatius, per ser
representats fora de l’aula o del centre.
o Projectes de recerca vinculats al coneixement
artístic.

Dimensió societat i cultura

Música, societat i compromís. (CC9, CC10,
CC11, CC12)
o La música en les arts escèniques. El teatre, la
dansa, l’òpera i els musicals.
o La música en el cinema, la publicitat i els
mitjans de comunicació. La música com a
suport potenciador d’imatges, missatges o idees.
o Els perfils professionals amb relació al
coneixement i la pràctica musicals des dels
seus diversos apropaments i tractaments.
o Indústria i consum musical en les societats
modernes.
o Influència de la música en els processos
d’identitat personal, social i cultural.
o Característiques d’accions prosocials que
incorporen la música en entorns propers a
l’alumnat.



● ●  Fisiologia de la veu i classificació
per criteris de gènere i tessitures.(CC2,
CC4, CC6)

o ○  L’aparell fonador, el canvi de
veu i les pràctiques vocals
saludables.

o ○  Tessitures i timbres vocals.
o ○  Criteris de classificació i

identificació auditiva de
formacions vocals
estandarditzades.

Dimensió expressió, interpretació i
creació

● ●  Interpretació musical amb la veu, els
instruments, el cos i suports TAC.
(CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9,
CC11, CC12)

o ○  Repertoris propers a l’alumnat
amb estils i gèneres diversos
aptes per ser
interpretats individualment o en
grup.

o ○  Eurítmia, extraversió, expressió
i comunicació.

o ○  Procediments i estratègies
d’estudi d’un repertori, tècniques
d’assaigs,
caracterització del treball
col·laboratiu i elements per
analitzar la producció.

o ○  Instruments variats per
interpretar (escolars i d’altres que
puguin ser aportats per l’alumnat).

o ○  Eines TAC: editors de partitures
i de so, seqüenciadors,
plataformes multimèdia i
dispositius variats.

o Pautes per improvisar individualment i/o
col·lectiva fragments amb instruments, la veu i el
cos, amb suport D’acompanyament en viu i/o
bases pregravades.
o Pautes per reflexionar i valorar la pròpia
producció.
Dimensió societat i cultura
Música i societat (CC4, CC9, CC10, CC11,
CC12)
o Atributs que caracteritzen els estils i els
gèneres musicals més rellevants, històrics i
contemporanis, amb relació als contextos i les
funcions en què van ser creats.
o La música en relació amb altres arts i
disciplines.
o Trets generals del respecte i empatia pels
gustos musicals.
o Contaminació acústica de l’entorn ambiental i
les seves repercussions
psicofisiològiques. Característiques d’un entorn
sonor saludable
o Els hàbits de consum de música en la societat.
o Conductes prosocials, individuals i col·lectives,
a través de pràctiques musicals i/o projectes
transdisciplinaris de centre.



o ○  Tècnica dels instruments,
assaig i interpretació del repertori
a parts iguals i/o diverses, cura
dels materials i equipament del
centre.

o ○  Tècnica vocal, assaig i
interpretació monòdica i/o
polifònica del repertori. Pràctiques
saludables i cura de la veu com a
instrument privilegiat d’expressió i
comunicació musical.

o ○  Tècnica corporal, rítmica,
moviment, percussió corporal,
sincronització, coreografia i
coneixement del cos. Pràctiques
posturals saludables.

o ○  Criteris per integrar la
interpretació musical en projectes
disciplinaris o
transdisciplinaris.

Creació musical: composició i
improvisació amb la veu, instruments, cos
i suports TAC. (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7,
CC8, CC9, CC11, CC12)

o ○  Pautes orientadores per crear
fragments i peces musicals breus,
en format
d’aprenentatge cooperatiu.

o ○  Criteris per combinar els
instruments, la veu, el cos i les
TAC en les creacions.

o ○  Pautes per improvisar
individualment o col·lectiva
fragments amb instruments, la veu
i el cos, amb suport
d’acompanyament en viu i/o bases
pregravades.



o ○  Pautes per integrar la creació
musical en projectes disciplinaris i
transdisciplinaris.

o ○  Pautes per reflexionar i valorar
la pròpia interpretació.

Dimensió societat i cultura
Música i societat. (CC4, CC9, CC10, CC11,
CC12)
o Característiques dels estils i gèneres musicals
de més projecció en la societat
contemporània.
o Vocabulari i terminologia correcta per
descriure, opinar i debatre sobre la música. o La
relació de la música amb les altres arts.
o La música com a font d’enriquiment personal,
gaudi estètic i emocional.
o Usos prosocials i altruistes de la música i la
seva praxi.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1r ESO 3r ESO 4t ESO

1. Identificar auditivament i representar
gràficament les qualitats físiques del
so, argumentant les raons per les quals
el material sonor passa a considerar-se
música.

2. Comparar i establir les diferències
entre les diverses maneres de
percebre la música.

3. Reconèixer auditivament i expressar
oralment i per escrit, amb grafies
convencionals i/o alternatives, els
elements i els patrons musicals bàsics

1. Explicitar les estratègies per experimentar
l’escolta reflexiva i saber utilitzar-la de forma
creativa.

2. Identificar durant l’escolta musical patrons
musicals d’ordre rítmic, melòdic, de textura,
harmònics, tímbrics, dinàmics, formals i
estilístics.

3. Expressar verbalment els coneixements
deduïts i/o aplicats durant el procés d’escolta
musical.

1. Definir els processos d’ordre cognitiu i emocional
que intervenen en les fases de percepció i
comprensió musical.

2. Ser capaç de comunicar i argumentar el gust
musical propi i de respectar els gustos i les
identitats musicals dels altres.

3. Fer ús de l’escolta analítica i reflexiva, mostrant
curiositat i iniciativa, per expressar opinions i
coneixements sobre la diversitat d’estils musicals
de forma personal, crítica i creativa.



que organitzen la música (ritme,
melodia, textura, timbre, estructura i
dinàmica).

4. Comunicar els atributs que defineixen
els estils musicals que tenen més
presència en l’entorn social.

5. Utilitzar els criteris de classificació dels
instruments musicals i de les veus
humanes per al seu reconeixement,
creació o identificació.

6. Identificar auditivament el timbre dels
instruments més representatius i les
tessitures  vocals.

7. Utilitzar les eines tecnològiques de
suport a l’escolta, la interpretació, la
creació i la  recerca de coneixement.

8. Interpretar el repertori treballat a l’aula
(amb instruments, veu o el cos) fent
servir les tècniques adequades, amb
sincronia, expressivitat, eurítmia i
participació activa.

9. Compondre i improvisar peces o
fragments senzills seguint les pautes
establertes i  també de forma oberta.

10. Reflexionar i debatre amb respecte i
empatia sobre les experiències
d’aprenentatge musical a l’aula, tot
aportant exemples i experiències
pròpies de l’ús dels coneixements
musicals en la vida quotidiana.

11. Establir les vinculacions de la música
amb d’altres arts i usos socials.

12. Generar dinàmiques de treball
col·laboratiu i d’ajut entre iguals en els
procediments de  pràctica musical.

4. Transferir habilitats perceptives i saber
comunicar-les en els espais de reflexió
compartida a l’aula.

5. Demostrar el domini tècnic necessari per a la
interpretació en l’àmbit instrumental, vocal i
corporal.

6. Compondre i improvisar peces o fragments
musicals a partir d’orientacions en el
tractament dels elements rítmics, melòdics i
harmònics.

7. Mostrar interès, participació, iniciativa, ajut
entre iguals i respecte en el procés d’assaig i
interpretació del repertori.

8. Proposar, aportar i fer ús d’eines
tecnològiques i programari de suport a la
percepció, la interpretació, la creativitat i la
recerca de coneixement.

9. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia
sobre les experiències d’aprenentatge
musical a l’aula, el gust i les preferències
musicals.

10. Reflexionar i debatre sobre el consum
dels productes musicals, la contaminació
acústica i la seva repercussió en les
societats modernes.

11. Identificar i comprendre les vinculacions
i els efectes de la música en altres arts i
disciplines.

12. Transferir els coneixements musicals
assolits a l’aula i fora d’ella, aportant
exemples i experiències pròpies de
coneixements musicals, per realitzar accions
o generar projectes de caràcter axiològic i
prosocial.

4. Relacionar de forma integrada els coneixements
teoricopràctics de la música amb relació al seu
context de creació i funció cultural.

5. Saber exposar els criteris estètics i estilístics que
permeten identificar les músiques diverses que
s’escolten en els mitjans de comunicació i en
l’entorn ambiental quotidià.

6. Interpretar el repertori musical amb la veu, els
instruments i el cos a partir d’un procés de treball
estratègic i amb iniciativa personal.

7. Crear composicions a partir del consens general,
les orientacions i les finalitats preteses, fent servir
una àmplia gama de recursos i suports.

8. Utilitzar eines i recursos per al tractament i edició
del so i la imatge a partir del disseny de projectes
personals i/o col·laboratius.

9. Presentar i defensar projectes de treball i/o
recerca entorn de la música.

10. Elaborar propostes interdisciplinàries vinculades a
les arts escèniques o d’altres disciplines.

11. Ser capaç d’identificar i conèixer les professions
vinculades a la música des dels diversos usos i
enfocaments.

12. Mostrar iniciativa en l’ús dels coneixements
assolits a l’aula i fora d’ella per dur a terme
accions o generar projectes de caràcter axiològic i
social.



CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

TECNOLOGIA

CONTINGUTS
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

El procés tecnològic (contingut
comú a tots els blocs) (CC17,
CC24, CC25)
o El procés tecnològic. Les seves
fases.
o Anàlisi del problema a resoldre.
o Recerca d’informació mitjançant
eines digitals.
o Disseny i desenvolupament
d’idees per a la resolució de la
situació problema. El projecte i la
memòria.

El procés tecnològic (contingut
comú a tots els blocs) (CC17,
CC24, CC25)

o Planificació de l’execució del
producte tecnològic.
o Construcció de productes
tecnològics que incloguin diferents
materials, eines i tècniques.
o Redacció estructurada de la
memòria tècnica del procés
mitjançant eines digitals emprant el

El procés tecnològic (contingut
comú a tots els blocs) (CC17, CC19,
CC24, CC25)
o Planificació completa del procés
tecnològic.
o Càlcul de costos mitjançant fulls de
càlcul.
o Disseny de proves per avaluar el
producte tecnològic realitzat.
o Pla de comercialització del
producte tecnològic realitzat.

Electrònica

o Circuits electrònics analògics i
digitals senzills, reconeixent-ne els
components bàsics, la simbologia i
el funcionament. Realització de
càlculs.
o Àlgebra de Boole i portes
lògiques.



Desenvolupament dels projectes
tecnològics. L’organització del
treball (CC17, CC24,CC25)

o Definició de tecnologia. Funció i
gestió de la tecnologia.
o Definició de projecte tecnològic.
o Desenvolupament d’un projecte
tecnològic. El treball compartit en
equip. .
o Gestió de la comunicació.
Presentació dels resultats.
o Gestió de la informació i de la
documentació. La memòria.

Disseny i construcció d’objectes
(CC17, CC19, CC21, CC24)

o Anàlisi d’objectes quotidians.
Materials i formes. Funcionalitat i
ergonomia.
o Representació d’objectes:
escales, acotacions i croquis.
o Instruments de mesura bàsics.
o Ús d’eines, instruments i
màquines pròpies de l’entorn
tecnològic. Normes de seguretat.

Materials (CC17, CC19, CC23)

o Propietats, usos i aplicacions dels
diferents materials tècnics: metalls,
plàstics.

llenguatge tecnològic adequat i
incloent-hi taules, gràfics i altres
elements visuals. (3r ESO)

Electricitat (CC19, CC20, CC22,
CC24, CC25)

o Elements d’un circuit elèctric i la
seva simbologia: generadors,
conductors, receptors
i aparells de comandament i
elements de protecció.  (1r ESO)
o Corrent altern i continu. Efectes
del corrent elèctric: llum, calor,
moviment i magnetisme.
o Magnituds elèctriques bàsiques
en un circuit. Tensió elèctrica,
intensitat i resistència. (1r i 2n ESO)
Relacions entre les tres magnituds.
o Característiques bàsiques dels
receptors elèctrics. Els motors
elèctrics.
o Disseny i construcció de circuits
elèctrics senzills. (1r i 2n ESO)
o Processos de generació
d’electricitat a partir de diferents
fonts d’energia. Energies
renovables i no renovables.
Energia elèctrica i sostenibilitat.
o Anàlisi i disseny de circuits
elèctrics.  (1r i 2n ESO)

Llenguatges de programació
(CC24, CC25)

o Anàlisi de problemes mitjançant

o Valoració de la sostenibilitat del
producte tecnològic realitzat.
o Presentació final del projecte fent
ús d’eines multimèdia i programari
específic: simuladors, material
interactiu, programari de disseny
assistit per ordinador (DAO).

Estructures (CC17, CC24, CC25)

o Funció i característiques d’una
estructura.
o Tipus d’estructures.
o Tipus d’esforços resistents.
o Elements i esforços estructurals
d’objectes quotidians i construccions
simples.
o Anàlisi d’esforços i estabilitat
d’estructures mitjançant aplicacions
digitals.
o Disseny, construcció i avaluació
d’estructures simples.

Màquines i mecanismes (CC17,
CC18, CC19, CC20, CC21)

o Anàlisi d’objectes quotidians i
construccions simples.
o Màquines tèrmiques. Ús de
combustibles tradicionals i alternatius i
el seu impacte en
el medi.
o Mecanismes per a la transmissió i
transformació del moviment i la seva
funció en
diferents màquines.
o Anàlisi de mecanismes mitjançant
aplicacions digitals.

o Aplicacions de l’electrònica a
processos tècnics i aparells.

o Disseny i muntatge de circuits
electrònics que compleixin o
realitzin una
funció determinada.

Control i automatització

o Elements de control: sensors,
actuadors i dispositius de
comandament.
o Sistemes automàtics:
components i funcionament.

o Màquines automàtiques i
robots: automatismes.
Arquitectura d’un robot. Elements
mecànics i elèctrics necessaris per
al seu moviment.
o Disseny, construcció i
programació de robots.



o Ús sostenible de materials:
estalvi, reutilització i reciclatge.

algorismes.
o Concepte de programa
informàtic.
o Els llenguatges de programació i
els seus tipus.
o Estructura d’un programa.
o El flux de programa.
o Disseny i realització de
programes simples amb
llenguatges visuals.

Les comunicacions (CC17, CC20,
CC25)

o Comunicacions amb fil i sense:
telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i
sistemes de posicionament global.
o Comunicacions analògiques i
digitals.

o L’electrònica i l’evolució de les
comunicacions.

Programació d’aplicacions (CC24,
CC25)

o Constants i variables.
o Els operadors: aritmètics, lògics,
d’assignació i de comparació.
o Funcions.
o Estructura condicional.
o Estructures de repetició.
o Tècniques de depuració de
programes.
o Realització de programes simples
aplicant estructures de programació
senzilles.

CRITERIS D’AVALUACIÓ



DiMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
1. Comunicar de forma oral i escrita

els treballs quotidians i els
projectes realitzats utilitzant
aplicacions informàtiques que
integrin diferents mitjans de
presentació.

2. Utilitzar Internet de forma
correcta per comunicar-se,
cercar, descarregar, intercanviar i
publicar informació, així com
conèixer-ne el funcionament,
l’estructura i la terminologia.

3. Utilitzar aplicacions digitals
col·laboratives per compartir les
tasques realitzades i treballar en
equip.

4. Identificar i seguir de forma
seqüenciada les fases del procés
tecnològic en l’execució de
projectes.

5. Desenvolupar projectes
tecnològics treballant de forma
grupal tot respectant l’opinió dels
companys i col·laborant en les
tasques realitzades.

6. Analitzar objectes quotidians
indicant els materials que els
componen, així com la seva
funcionalitat i ergonomia.

7. Representar objectes i interpretar
plànols senzills a escala.

8. Representar objectes en croquis i
plànols i acotar-los seguint les
normes estandarditzades.

1. Seleccionar, gestionar i tractar
la informació d’Internet de forma
correcta per tal de generar nou
coneixement.

2. Comprendre i descriure el
funcionament de circuits
elèctrics bàsics i les seves
aplicacions a sistemes tècnics
senzills. Dissenyar i construir
circuits elèctrics bàsics.

3.
4. Descriure el procés de

generació d’electricitat a partir
de diferents fonts d’energia i el
procés d’obtenció de moviment
a partir de l’electricitat. Valorar
la necessitat d’un consum
raonat d’energia a la vida
quotidiana i la utilització
d’estratègies adequades per
aconseguir-ho.

5. Comprendre els efectes i les
interrelacions de les magnituds
elèctriques bàsiques i realitzar
mesures de forma experimental.

6. Analitzar els processos de
fabricació relacionats amb
l’aplicació de tecnologies
digitals, específicament amb la
impressió en 3D. (3r ESO
optativa)

1.   Utilitzar fulls de càlcul per estimar
el cost dels projectes
desenvolupats i dissenyar-ne el pla
de comercialització, així com
valorar-ne la sostenibilitat.

2. Construir un objecte establint un
pla de treball organitzat que
permeti arribar a una solució
correcta tenint en compte criteris
d’estalvi de recursos i respecte pel
medi ambient, tot seguint les
normes de seguretat de treball
amb eines i materials.

3. Realitzar presentacions que
integrin eines digitals i programari
específic.

4. Definir els diferents tipus
d’estructures i identificar-les en
objectes d’ús quotidià, indicant els
tipus d’esforços a què estan
sotmeses.

5. Emprar simuladors per analitzar
l’estabilitat d’estructures simples i
analitzar els esforços

a què estan sotmeses.
6. Dissenyar i construir estructures

que formin part d’un projecte
tecnològic, tenint en compte
aspectes dels materials: rigidesa,
lleugeresa, flexibilitat.

7. Reconèixer la font i el tipus
d’energia que permet el
funcionament de diferents
màquines. Cercar estratègies
d’estalvi energètic.

1. Descriure el funcionament i
l’aplicació de circuits
electrònics senzills.

2. Realitzar operacions lògiques
emprant l’àlgebra de Boole,
relacionant plantejaments
lògics amb processos tècnics i
resoldre problemes tecnològics
senzills mitjançant portes
lògiques.

3. Dissenyar i construir circuits
electrònics  senzills amb
components que compleixin
una determinada funció en un
mecanisme o màquina.

4. Analitzar els diferents elements
de control de sistemes
automàtics i descriure’n el
funcionament i les aplicacions.

5. Dissenyar i construir sistemes
automàtics i robots utilitzant les
eines informàtiques adequades
per programar-los i aplicar-los
a sistemes tècnics quotidians.

6. Identificar les etapes que han
marcat un punt d’inflexió en el
desenvolupament de la
electrònica.



9. Emprar correctament els
instruments de mesura bàsics
triant els que són adequats en
funció de la mesura a realitzar.

10. Definir les propietats i
aplicacions dels diferents
materials bàsics i tècnics.

11.Valorar la necessitat de fer un ús
responsable dels materials
respecte de la sostenibilitat,
evitant el malbaratament.

7. Representar problemes simples
mitjançant algorismes.

8. Dissenyar programes simples
seguint estructures clares.

8. Comprendre i descriure el
funcionament i l’aplicació dels
diferents mecanismes de
transmissió i transformació del
moviment a partir de l’anàlisi i
l’observació d’aquests
mecanismes en diferents
màquines.

9. Analitzar mecanismes i sistemes
de mecanismes mitjançant l’ús de
simuladors digitals.

10. Conèixer el funcionament bàsic
dels principals tipus de
comunicació a distància i
reflexionar sobre el seu ús i abús.

11. Analitzar l’impacte de l’electrònica
en l’evolució dels sistemes de
comunicació.

12. Definir i identificar els diferents
components d’un programa
informàtic.

13. Dissenyar programes
informàtics simples aplicables a
necessitats concretes del seu
entorn immediat.

14. Realitzar programes informàtics
simples aplicant estructures de
programació que incloguin
operadors, estructures
condicionals i estructures de
repetició.



CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 22-23

VISUAL I PLÀSTICA

CONTINGUTS
1r ESO 2n ESO 4t ESO

Dimensió percepció i escolta
● Visió i percepció. (CC1, CC7, CC18, CC14,
CCD9)
o Components fisiològics.
o L’ull. La configuració mental de la imatge.
o El procés de comunicació visual: elements i
factors que hi intervenen. o Conceptes clau:
emissor, receptor, missatge, codi, canal, entorn.
● Fonaments del llenguatge visual. (CC2, CC3,
CC8, CCD9, CCD16)
o Composició i ordenació de l’espai i del temps.
o Estructures i esquemes compositius. Conceptes:
situació, direcció, pes, tensió, jerarquia, equilibri,
proporció, ritme.
o La llum i el color.
o La llum: qualitats físiques elementals. Il·luminació:
llum i ombra.
o Color llum i color pigment. Ordenacions
cromàtiques.
o Components de la representació gràfica.
o El punt, la línia, el pla, la forma. El traç, la textura,
la taca. Figura i fons.
o Components de la representació volumètrica.

Dimensió percepció i escolta

Visió i percepció. (CC1, CC7, CC8, CC14,
CCD9)

● ○  La visió. Camp visual. Enfocament.
Experiència. Selecció.

● ○  Visió monocular i visió binocular.
● ○  Els hemisferis dret i esquerre.
● ○  El procés de comunicació visual:

elements i factors que intervenen.
● ○  Codificació i descodificació dels

missatges visuals.
● ○  Lleis de percepció de la forma.

Fonaments del llenguatge visual.
(CC2,CC3,CC8,CCD9,CCD16)

● ○  Elements sintàctics en produccions
artístiques.

● ○  Psicologia del color i simbolisme.
Relacions de superfície. Efectes
òptics.

● ○  Codis de comunicació gràfica.
● ○  Temps i moviment.
● ○  Narració gràfica i llenguatge

audiovisual.

Dimensió percepció i escolta
Visió i percepció. (CC1, CC7,CC8, CC14,
CCD9)

● ○  El procés de comunicació visual:
elements i factors que hi intervenen.

● ○  Nivells de percepció. Efectes visuals i
enganys òptics. Contaminació visual.

● Fonaments del llenguatge visual. (CC2,
CC3, CC8,CCD9, CCD16)

● ○  Composició i ordenació de l’espai.
● ○  Format i marc de referència. Proporció

i escala. Enquadraments i plans.
● ○  Llum i atmosfera.
● ○  Psicologia del color. Relacions de

superfície. Efectes òptics.
● ○  Components de la representació

gràfica.
● ○  Valors expressius. Estructures formals i

representació gràfica.
● ○  Components de la representació

volumètrica.
● ○  Valors expressius. Estructures formals i

representació volumètrica.
● ○  Temps i moviment.



o El pla, el relleu, l’embalum. Convexitat i
concavitat, el ple i el buit. Valors visuals i
tàctils.
● Forma i configuració. (CC5, CC8, CCD9)
o Tipologia i característiques.
o Estructura i classificació de les formes i funcions.

Dimensió expressió, interpretació i creació

● Les tècniques i els sistemes de representació.
(CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9, CCD10, CCD16,
CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24)
o Representació descriptiva, d’anàlisi, constructiva,
expressiva i intuïtiva.
o Dibuix a mà alçada i traçats geomètrics.
o Procediments tècnics de representació,
processos artístics i tècniques de comunicació visual
i audiovisual.
o Procediments i tècniques tradicionals.
o Eines per a les representacions analògiques i
digitals.
● La creació artística. (CC4, CC6, CC7, CC8,
CC12, CC13, CC15, CCD9, CCD10, CCD16,
CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24)
o Naturalesa de la producció artística.
o La producció artística com a vehicle per a
l’expressió i la comunicació d’emocions i idees.
o La producció artística com a mimesi o
representació o com a exploració d’un llenguatge.
o Art, disseny, comunicació visual i audiovisual.
o Visió i realització. De la contemplació a l’acció.
o Processos creatius.
o Interpretació i lectura de les produccions
artístiques.

Dimensió societat i cultura

● ○  Les funcions del llenguatge visual i
audiovisual.

● ○  Funcions de la comunicació:
expressiva o emotiva; cognitiva,
apel·lativa o exhortativa;
descriptiva; referencial o informativa;
poètica o estètica; fàtica;
metalingüística.

Forma i configuració.(C5,CC8,CCD9)
● ○  Forma i espai.
● ○  La forma bidimensional i

tridimensional.
● ○  Estructura de la forma plana.
● ○  Estructura de la forma

tridimensional.
● ○  Estructura geomètrica de les

formes.
● ○  Forma i funció.
● ○  L’ornament. Funcionalitat de la

forma. Minimalisme.
●

Dimensió expressió, interpretació i
creació

Les tècniques i els sistemes de
representació. (CC1, CC9, CC4, CC8,
CCD9, CCD10, CCD16, CCD17, CCD18,
CCD19, CCD22, CCD24)

● Representació descriptiva, d’anàlisi,
constructiva, expressiva i intuïtiva.

● ○  Procediments tècnics de
representació, processos artístics,
tècniques de
comunicació visual i audiovisual.

● ○  Representació de l’espai:
perspectiva aèria i perspectiva lineal.

● ○  Geometria plana i descriptiva.

● ○  Valors expressius. Estructures formals i
representació seqüencial.

● ○  Narració gràfica i llenguatge
audiovisual.

● ○  Les funcions del llenguatge visual:
representativa, informativa, expressiva,
apel·lativa,
poètica, fàctica, metalingüística.

● Forma i configuració.(CC5,CC8,CCD9)
● ○  Forma i espai.
● ○  La forma bidimensional i tridimensional.
● ○  Estructura de la forma plana.
● ○  Estructura de la forma tridimensional.
● ○  Estructura geomètrica de les formes.
● ○  Forma i funció.

Dimensió expressió, interpretació i
creació
●  Les tècniques i els sistemes de
representació. (CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9,
CCD10, CCD16, CCD17, CCD18, CCD19,
CCD22, CCD24)

o ○  Representació descriptiva,
d’anàlisi, constructiva, expressiva i
intuïtiva.

o ○  Procediments tècnics de
representació, processos artístics,
tècniques de
comunicació visual i audiovisual.

o ○  Representació de l’espai:
perspectiva aèria i perspectiva
lineal.

o ○  Geometria plana i descriptiva.
o ○  Eines per a les representacions

analògiques i digitals.
o ○  Art, disseny i noves tecnologies.
o ○  Tècniques multimèdia: edició

d’imatges estàtiques i en
moviment.



● Funció social de l’art. (CC6, CC10, CC11, CC12,
CCD16)
o Els oficis artístics.
o Art, artesania i disseny. Definició dels conceptes.
o La funció de l’art en diferents moments històrics:
màgica, religiosa, utilitària, didàctica,
propagandística, ornamental, estètica, social.
o El treball cooperatiu en la producció artística.

● ○  Eines per a les representacions
analògiques i digitals.

● ○  Art, disseny i noves tecnologies.
● ○  Tècniques multimèdia: edició

d’imatges estàtiques i en moviment.

● La creació artística. (CC4, CC6, CC7,
CC8, CC12, CC15, CCD9, CCD10, CCD16,
CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24)

● ○  Visió i realització.
● ○  Relació visió i mà, mà i eina, eina i

execució.
● ○  Processos creatius.
● ○  El procés projectual. Etapes en la

realització d’un projecte.

Dimensió societat i cultura

● Funció social de l’art. (CC6, CC10, CC11,
CC12, CCD16)

● ○  Art, artesania i disseny. Evolució
històrica dels conceptes.

● ○  L’obra d’art: context, funcions,
similituds i diferències respecte a
altres societats i cultures.

● El paper de l’artista en els diferents
moments històrics.

● ○  L’obra artística i l’autor: aspectes
personals, socials, ideològics,
simbòlics.

● ○  Funció social de les produccions
artístiques en l’actualitat.

● ○  Els mitjans de comunicació de
massa.

● ○  El treball cooperatiu en la
producció artística.

●  La creació artística. (CC4, CC6, CC7, CC8,
CC12, CC13, CC15, CCD9, CCD10, CCD16,
CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24)

o ○  Naturalesa de la producció
artística.

o ○  L’obra d’art: valors funcionals,
estètics, culturals i discursius.

o ○  Art, disseny, comunicació visual
i audiovisual.

o ○  La mirada subjectiva.
o ○  Tractament de la informació de

l’àmbit artístic.
o ○  Processos creatius. La

producció i la recerca artística.
o ○  Observació, anàlisi i valoració

dels resultats. Argumentació.
● ○  Interpretació i lectura de les

produccions artístiques.
● ○  Atribució de valors i significació de la

producció artística.
● ○  Els mitjans de comunicació visual.
● ○  Produccions visuals i audiovisuals:

agents de producció.

Dimensió societat i cultura

● Funció social de l’art. (CC10, CC6, CC11,
CC12, CCD16)

● ○  Els nous oficis artístics.
● ○  Art, artesania i disseny. Revisió dels

conceptes: recursos comuns, finalitat,
experiència estètica. Integració de les
disciplines. Nous àmbits d’actuació.

● ○  El paper de l’artista en els diferents
moments històrics.

● ○  Disseny per a tothom. Urbanisme i
arquitectura per viure.

● ○  El treball cooperatiu en la producció
artística.



● ○  Produccions pluridisciplinàries i
interdisciplinàries.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1r ESO 2n ESO 4t ESO

1. Identificar els elements bàsics dels
llenguatges artístics (configuracions
estructurals, variacions cromàtiques,
orientació espacial i textura) dels
objectes i/o aspectes de la realitat.

2. Utilitzar la terminologia pròpia del
llenguatge artístic per descriure els
objectes i les imatges, les tècniques
i els procediments, els materials i les
eines.

3. Representar objectes i idees de
forma bidimensional i tridimensional
aplicant tècniques diverses i
aconseguir resultats en funció de la
proposta i les intencions prèvies.

4. Reconèixer els processos, els
materials, les tècniques i les
estratègies emprades en imatges de
l’entorn audiovisual i multimèdia.

5. Participar activament en projectes
artístics diversos, individuals o
col·lectius, aplicant les estratègies
pròpies i adequades del llenguatge
plàstic, visual i audiovisual.

6. Realitzar produccions artístiques i
demostrar iniciativa i creativitat.

1. Identificar determinats elements dels
llenguatges artístics (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
multimèdia.

5. Realitzar activitats artístiques i demostrar
creativitat i imaginació.

6. Dibuixar cossos i espais simples aplicant
els fonaments dels sistemes de
representació.

7. Seleccionar els materials més adequats
per crear produccions artístiques d’acord
amb
uns objectius prefixats.

1. Prendre decisions per a la realització de
produccions artístiques especificant els
objectius, proposant diverses opcions i avaluant
la solució.

2. Utilitzar recursos tecnològics en la producció
d’imatges visuals i d’audiovisuals.

3. Realitzar projectes que comporten processos
de concepció i execució cooperativa.

4. Dibuixar formes i espais aplicant els sistemes
de representació.

5. Realitzar obres bidimensionals i
tridimensionals, experimentant i utilitzant
diversitat de
materials, tècniques i procediments.

6. Emprar estratègies i tècniques pròpies dels
àmbits artístics i la comunicació visual i
audiovisual.

7. Reconèixer imatges, produccions artístiques i
objectes dels entorns visuals i audiovisuals
i del patrimoni, atenent als aspectes formals,
expressius, narratius i crítics de les propostes.



7. Utilitzar el dibuix com a eina bàsica
de representació i de comunicació
d’idees.

8. Seleccionar els materials més
adequats per crear un producte
artístic d’acord amb uns
objectius prefixats.

9. Realitzar una producció artística
seguint els processos de concepció i
formalització.

10. Llegir i interpretar produccions
artístiques atenent a la diversitat
cultural i el context en què s’ha
produït.

8. Realitzar una producció artística seguint
els processos de concepció i
formalització.

9. Llegir i interpretar produccions artístiques
atenent a la diversitat cultural i el context
en
què s’ha produït.


